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1. In het kort: Wat is 1646?

1646 is een projectruimte voor hedendaagse 
beeldende kunst. Met een sterk experimentele 
en internationale programmering wil 1646 een 
bijdrage leveren aan de betekenis van kunst 
in een samenleving die steeds complexer 
wordt. Het ambitieuze programma presenteert 
kunstenaars die gebruik maken van strategieën 
zoals fictioning, complicating en humor om de 
realiteit in al haar gelaagdheid ter discussie te 
stellen.

1646 kenmerkt zich door de kunstenaar en 
diens praktijk centraal te stellen en het werk 
vanuit de context van die praktijk met een zo 
groot mogelijk publiek te delen. 

In de projectruimte worden getalenteerde 
opkomende en gevestigde kunstenaars 
uit binnen- en buitenland uitgenodigd om 
nieuw werk te maken. In de vorm van een 
solotentoonstelling. Al lang heeft 1646 een 
agenderende positie en vervult het een 
signalerende functie binnen het hedendaagse 
kunstenveld in Nederland en daarbuiten. 

Rechtspersoon

Statutaire naam:   Stichting Project Space 1646
Rechtsvorm:   Stichting
Vestigingsplaats:  Gemeente ‘s-Gravenhage
Adres:     Boekhorststraat 125,
       2512 CN ’s-Gravenhage
Domeinnaam:   www.1646.nl
Dossiernummer K.v.K.:  27312552

Doelstelling

• De Stichting heeft ten doel het tonen en bekend maken 
van nieuwe kunst en aan kunst gerelateerde initiatieven en 
presentaties alsmede het onderhouden van een kunstruimte 
waar (vanuit) deze initiatieven en presentaties plaats hebben 
en voorts al hetgeen met één en ander verband houdt.

• De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door 
al datgene te verrichten dat in ruimste zin genomen met 
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

• De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

2. Samenstelling bestuur

Naam:    J.A. McNab
Infunctietreding: 02-07-2018
Titel:    Voorzitter

Naam:   M. Gouwenberg
Infunctietreding: 27-07-2015
Titel:    Secretaris

Naam:   R.F.T. The
Infunctietreding: 12-12-2018
Titel:    Penningmeester

Naam:   S. Buijs
Infunctietreding: 02-02-2018

Rooster van aftreden

Tijdens de bestuursvergadering van 14 januari 2020 werd besloten 
dat Maaike Gouwenberg voorlopig haar tweede termijn blijft 
voortzetten.

3. Organisatie
Sinds 2004 werd de programmering en organisatie verzorgd door 
een internationale groep van vier beeldend kunstenaars: Clara 
Pallí Monguilod (ES), Nico Feragnoli (IT), Johan Gustavsson (SE) 
en Floris Kruidenberg (NL). In 2019 zijn Nico Feragnoli en Floris 
Kruidenberg een andere richting op gegaan en hebben zij het 
team van 1646 verlaten, de organisatie wordt tot op heden nog 
steeds gerund door Clara Pallí Monguilod en Johan Gustavsson, 
ondersteund door een nieuw team van freelancers.
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1. Inleiding
In dit document doen wij verslag van de activiteiten die 1646 het 
afgelopen jaar heeft georganiseerd, mede dankzij de genereuze 
steun van Gemeente Den Haag, het Mondriaan Fonds, Stroom Den 
Haag en alle donateurs, Friends, Patrons en Benefactors van 1646.

2020 begon goed voor 1646; met de toekenningen van de 
meerjarige subsidies van het Mondriaan Fonds en Gemeente Den 
Haag stond 1646 er sterk voor. In maart werd het land en de wereld 
echter overspoeld door het Covid-19 virus, waar 1646 net als 
iedereen met flexibiliteit op moest reageren.

Het is ons gelukt om bijna alle activiteiten uit te voeren zoals 
wij hadden bedacht, waar nodig met wat aanpassingen in de 
planning. Daarnaast vonden we oplossingen in de productie van 
meer online content en organiseerden bijvoorbeeld een straat 
bioscoop tijdens de eerste lockdown.

We hebben in dit, in veel opzichten voor iedereen, moeilijke jaar 
onze financiële verantwoordelijkheid genomen en besloten de 
kunstenaars en andere freelancers met wie wij werken te blijven 
ondersteunen door hen het volledige honorarium uit te betalen, 
ondanks het feit dat sommige tentoonstellingen niet lang open 
konden blijven en dat de meeste kunstenaars niet naar Den Haag 
konden komen om hun tentoonstelling op te zetten.

Ondanks de omstandigheden, was 2020 een jaar om ambitieuze 
projecten voor te bereiden. Door een aanvraag te doen bij de 
Gemeente voor Cultureel ondernemerschap ter ondersteuning 
van de ontwikkeling van een compleet nieuwe huisstijl, waaraan 
in 2020 hard is gewerkt en die begin 2021 is gelanceerd. Dit omvat 
een nieuwe website om de verschillende lagen van content en 
geschiedenis te ontsluiten, om ons archief te delen en de variëteit 
aan activiteiten zichtbaar te maken.

1646 heeft in 2020 met enthousiasme en dankbaarheid haar 
activiteiten kunnen organiseren, mede dankzij de grote inzet 
van haar vrijwilligers en stagiaires. We hopen dat dit jaarverslag 
een goed beeld schetst van de activiteiten en de dynamiek 
van ons initiatief. In de volgende pagina’s schetsen we per 
programmaonderdeel een overzicht van onze activiteiten in het 
afgelopen jaar.

2. Positie
1646 neemt een onderscheidende positie in ten opzichte van 
veel andere instellingen in het Nederlandse kunstlandschap. De 
inhoud van het programma van 1646 wordt bottom-up bepaald, 
in tegenstelling tot de meeste instellingen, die het werk van 
kunstenaars contextualiseren binnen thema’s of theoretische 
kaders die zij het werk van bovenaf opleggen. 

Daarnaast heeft 1646 een unieke positie dankzij haar consequente 
manier van werken aan solotentoonstellingen met nieuw werk 
waarvan de uitkomst nooit van tevoren vast staat, waarin de relatie 
tot de fysieke ruimte een belangrijke rol speelt, iets dat in het 
algemeen in veel (groeps)tentoonstellingen mist. 

De internationale focus is het derde aspect waarmee 1646 
zich onderscheidt in de programmering. Vanuit haar netwerk 
en studiereizen is 1646 goed in staat om onbekende maar 
veelbelovende kunstenaars naar Nederland te brengen. Op deze 
manier draagt 1646 als culturele organisatie bij aan een open en 
divers aanbod.

Eveneens spant 1646 zich in om door middel van residencies 
een internationale culturele circulatie, uitwisseling en dialoog te 
genereren. Zodoende heeft 1646 een veelvoud aan internationale 
kunstenaars begeleidt, haar vaste plek in het internationale 
netwerk gevonden en een groeiende internationale reputatie 
opgebouwd.

Als projectruimte biedt 1646 een ervaring die steeds schaarser en 
waardevoller wordt: het omarmen van en de confrontatie met het 
vreemde, het andere of het onbekende.

Elk jaar brengt 1646 provocerende onderwerpen, nieuwe 
zienswijzen en vernieuwende proposities die in het huidige 
maatschappelijke klimaat ondergesneeuwd raken. Of je nu door 
de installatie YWY, Visions van Pedro Neves Marques loopt, die 
de grenzen tussen menselijk en niet-menselijk vervaagd door de 
androïde als sci-fi figuur te gebruiken, terwijl een conflict belicht 
wordt van vele werelden en visies tussen inheemse en witte 
perspectieven. Of wanneer je geconfronteerd wordt met een 
kritische ondervraging van raciaal kapitalisme, door het onderzoek 
van archiefdocumenten van arbeidsonrust in Fordlandia uit 1930, in 
de tentoonstelling Continental Private Road van Danielle Dean.

1646 heeft een agenderende positie in de keuze van kunstenaars. 
Werken die in eerste instantie voor 1646 zijn gemaakt komen 
regelmatig in vaste collecties terecht en eerder geselecteerde 
kunstenaars gaan later in het internationale veld een grotere 
rol spelen. Bovendien programmeert 1646 niet alleen maar 
opkomende kunstenaars. De organisatie heeft ook het lef om 
kunstenaars te selecteren die buiten Nederland allang zijn opgepikt 
maar hier nog nooit met een solotentoonstelling zijn getoond. 
Recente voorbeelden hiervan zijn: Afra Eisma, Pauline Curnier 
Jardin, Dennis Tyfus, Jos de Gruyter & Harald Thys, Tori Wrånes, 
Lucy Beech & Edward Thomasson, Julie Béna, Kasia Fudakowski 
en Steinar Haga Kristensen. I I. 
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3. Tentoonstellingen 14 februari t/m 22 maart:  
Feline Whispers, Afra Eisma 
(op 13 maart gesloten vanwege Covid-19 maatregelen)

Afra Eisma is een intuïtief kunstenares, via haar kunst deelt ze haar 
gedachtewereld met de beschouwer. Via haar innerlijke imaginaire 
wereld beschouwt ze fenomenen die ons allen bekend zijn, zoals 
de huiselijke sfeer. Door te experimenteren met verschillende 
productietechnieken (tuften, keramiek bakken, naaien) probeert 
ze vorm te geven aan haar gedachten, waarna haar creaties 
onlosmakelijk met hun schepper verbonden zijn. De tentoonstelling 
Feline Whispers vertrok vanuit Afra Eisma’s imaginaire kat Larry, 
een idee dat Afra met veel liefde en generositeit verzorgd. We 
zagen Larry terugkomen in de keramische tegels in de voorruimte 
en de kopjes achterin, waaruit tijdens de opening de Love Potion 
gedronken kon worden.

De liefde en generositeit waarmee Afra Eisma haar Larry verzorgde 
functioneerde als metafoor voor een breder begrip, het begrip 
liefde. Liefde voor ideeën, specifiek in de kunst. Liefde was te 
voelen in de tentoonstelling via de sensibiliteit van de materialen 
van de werken en in de generositeit waarmee Eisma haar passie 
en de hoeveelheid werk met haar publiek deelde.

Zo was er in de voorruimte een groot plateau met keramische 
tegels, waar men alleen omheen kon lopen om het goed te 
bekijken, terwijl in de tweede ruimte een bank stond met 
buitenaardse wezens waar je als bezoeker op/tussen kon gaan 
zitten. Om in die tweede ruimte te komen moest je op een tapijt 
stappen dat begon als een paar borsten en via gangen aan twee 
kanten veranderde in een paar strekkende armen. Staande op de 
vingers kon je kijken naar de tapijten die op verschillende hoogten 
aan de muren hingen, omgeven door een vaag groen licht. 
De achterste ruimte trok je met een roze licht, dat je via een 
hartvormig venster en twee bogen tegemoet straalde, naar binnen. 
Daar kon je plaatsnemen op een lange vloeiende bank, naast 
een tweetal buitenaardse wezens en kijken naar de weldaad aan 
keramische vazen en kopjes.

Overal was de aanwezigheid van Afra te merken, ieder onderdeel 
had zij met veel aandacht met de hand gemaakt, waardoor je als 
bezoeker nog meer meegenomen werd in haar imaginaire wereld.

Vanwege de uitbraak van het COVID-19 virus hebben wij deze 
tentoonstelling eerder moeten sluiten (13 maart). Desalniettemin 
heeft deze tentoonstelling veel bezoekers getrokken.

Afra Eisma’s tentoonstelling is bezocht door verschillende 
curatoren en daardoor is zij nu uitgenodigd voor tentoonstellingen 
bij het Fries Museum en Kunstinstituut Melly in 2021.
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3 juli t/m 2 augustus:  
Continental Private Road, Danielle Dean

Voor de tentoonstelling Continental Private Road is Danielle 
Dean in de archieven van het merk Ford gedoken. Zij heeft daar 
onderzoek gedaan naar het sociale experiment Fordlandia, een 
poging van Henry Ford om in de Braziliaanse Amazone een 
industrieel stadje op te richten voor de productie van rubber voor 
zijn auto’s, met voornamelijk de lokale bevolking als werknemers. 

In de eerste ruimte van de tentoonstelling waren twee brieven 
te lezen: van een man die bij Fordlandia heeft gewerkt en 
zich tegenover een krant uit wilt spreken over de slechte 
omstandigheden, en van iemand aan de top bij Fordlandia die de 
eerste man beschuldigd van diefstal en leugens.

In de tentoonstelling koppelde Dean dit stukje geschiedenis 
aan het hedendaagse platform Amazon Mechanical Turk, een 
crowdsourcing platform waar werkers van over de hele wereld 
worden gevraagd specifieke taken te verrichten. Zij worden 
op deze manier onderdeel van een verspreid productieproces 
waarin zij geen idee hebben van het resultaat en niet in contact 
komen met collega’s. De werkers komen meestal uit armere 
landen en doen dit werk in ruil voor kleine beloningen of Amazon 
cadeaukaarten. Dean gaat aan de hand van deze voorbeelden op 
een onderzoekende manier in op de connecties tussen kapitalisme, 
kolonialisme en het landschap.

Een beginpunt van de tentoonstelling was een affiche van Ford 
waarop een welgestelde dame naast haar Lincoln Continental 
staat, tegen een bossige achtergrond met een bordje waarop de 
weg als privé benoemd wordt. De bomen uit deze reclameposter 
waren al vóór binnenkomst te zien, geplakt op de buitenkant 
van de etalageruit. Ze omzoomden leefruimten van mensen die 
als Mechanical Turk werken, een beeld dat aan de binnenkant 
van de ruit was geplakt. Deze gelaagdheid was in de hele 
tentoonstelling terug te vinden in elementen die gerelateerd zijn in 
de geschiedenis, de connectie tussen Ford, Amazon en Disney.

Een link die terug te vinden was in een film waarin verschillende 
mensen vertellen over hun werk als Mechanical Turk en waar via 
beelden de praktijk van Fordlandia wordt behandeld. Eveneens 
werd hier een link gemaakt met de multiplane camera die Disney 
gebruikte om films te maken. Walt Disney kende Henry Ford en 
heeft Fordlandia bezocht, hij was geïnteresseerd in de lopende 
band productielijnen, een principe dat hij voor zijn camera heeft 
gebruikt. Deze drie elementen waren ook terug te vinden in het 
laatste werk van de tentoonstelling.

Bij het betreden van de tweede ruimte was een monumentale 
projectie te zien van een animatie die in eerste instantie het bos 
van het affiche van Ford laat zien, maar dan met behulp van de 
techniek van Disney’s camera langzaam overgaat in een tropisch 
regenwoud – een referentie aan de omgeving van Fordlandia en 
aan het bedrijf Amazon – en weer terug naar de privé weg. Dean’s 
focus ligt hier op de representatie van landschappen in media en 
animatiefilms, dat in eerste instantie onschuldig en apolitiek lijkt 
maar volgens Dean al ideologieën over dominantie illustreert.
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11 september t/m 4 oktober:  
Radical Angels, Jaakko Pallasvuo

In de tentoonstelling Radical Angels gebruikte Jaakko Pallasvuo de 
engel als thema om kritische vragen te stellen over onderwerpen 
als geloof, macht, kunst en hiërarchie.

Wanneer je de eerste ruimte binnenstapte kwam je in een grootse, 
lichte en structurele atmosfeer. Gelijk aan kerken waar de aandacht 
naar de hoogste goddelijke macht wordt geleid en beide zijden zijn 
gedecoreerd met engelen, zo werd in de tentoonstellingsruimte 
de aandacht naar een textiele representatie van een engel geleid, 
die neerkeek op de bezoekers. Onder de engel was een paneel 
van kurk, waar globaal verschillende tekeningen van verschillende 
types en hiërarchieën van engelen op geprikt zaten, verwijzend 
naar de geschiedenis van kerkelijke afbeeldingen. Aan beide 
kanten van de ruimte waren de wanden behangen met delicate 
textiele werken, bedekt met teksten en gedichten, afbeeldingen 
van engelen die God’s boodschappen aan de mensen verkondigen. 
Tussen deze textiele werken, op een verticale kolom, verkondigde 
een handgeschreven tekst “A person standing like a narrow 
gateway in the landscape”.

In de tweede ruimte veranderde de atmosfeer. Donker, met 
geel tapijt bedekt, verlicht door een enkele kandelaar aan de 
achtermuur, gaf deze ruimte een meer intiem gevoel met een 
complexe sfeer. In deze ruimte werden twee videowerken 
gepresenteerd, beiden het resultaat van een samenwerking 
met kunstenaar Viktor Timofeev. De eerste video toonde een 
timelapse van een teken sessie tussen Pallasvuo en Timofeev. De 
tweede video, getiteld No Ark, liet een 3D omgeving zien waarin 
de levende wereld werd geïntegreerd in Land Art manifestaties 
van verschillende engelen. Pallasvuo adresseerde hedendaagse 
hiërarchieën, welke diep geworteld zijn in de kerkelijke autoriteit. 
Het verloren schaap in de video refereerde aan de huidige staat 
van de mensheid en impliceerde dat we dit keer niet gered 
worden door Noa’s ark. Op de linkermuur stond in graffiti de zin 
“Do not make an image. Everything is”, die beweerde dat alles een 
representatie is van iets. De hele ruimte baadde in de hypnotische 
muziek van een libretto geschreven door Pallasvuo, gecomponeerd 
door Stephen Webb en Miša Skalskis en in gezongen door 
Rachel MacIntosh. Deze opera monoloog functioneerde als een 
engelenkoor in de tentoonstelling.

In de muur tussen de middelste en laatste ruimte zat een 
cartoonesk gat dat een poging representeerde om de onbalans 
van macht te vernietigen. Door het gat heen kon je twee lichtboxen 
zien die semitransparante en overlappende afbeeldingen 
vertoonden. Deze elementen deden denken aan glas in lood ramen 
in kerken. 

Door engelen tot het thema van de tentoonstelling te maken, 
maakte Pallasvuo een link tussen kunst, religie en de mens. Met 
het verbeelden van de menselijke behoefte aan spiritualiteit in de 
vorm van engelen, gaf de kunstenaar aan dat kunst de menselijke 
ziel op eenzelfde manier kan raken als religies doen. Is kunst even 
ongrijpbaar als het concept van God? Waar komt de institutionele 
macht van kunst vandaan? Hoe kunnen onafhankelijke project 
ruimtes de institutionele tradities van kunst voortzetten?

Deze tentoonstelling ontving extra ondersteuning vanuit het Fins 
Cultureel Instituut voor de Benelux.
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10 oktober t/m 15 november:  
The Salty Testament. Part 1: Melancholy of the 
Apostles, Agnes Scherer 
(op 1 november gesloten vanwege Covid-19 maatregelen)

The Salty Testament was oorspronkelijk bedacht als een 
theatrale dans performance bestaande uit vier scènes en 
geconceptualiseerd door de Berlijnse kunstenaar Agnes Scherer. In 
een herdachte versie van het Nieuwe Testament plaatste Scherer 
haar karakters onder water, waarmee zij een fris perspectief 
bood op het Bijbelse narratief. Vanwege de social distancing 
maatregelen rondom Covid-19 heeft de kunstenaar het stuk 
aangepast naar een gedeeltelijk geënsceneerde tentoonstelling. 
Het resultaat bestond uit sculpturale installaties, theater props, 
video en geluid om verschillende scènes te kunnen herbeleven van 
de origineel geplande performance.

Bij binnenkomst werden bezoekers begroet door een werk getiteld 
Gethsemane (de laatste Scène uit The Salty Testament). Lagen van 
transparant organza hingen in een cirkelvorm vanaf het plafond om 
een sub-aquatisch rijk na te bootsen waarin de scène plaatsvond. 
Middenin de organza werd een metaforische representatie van de 
onderwater Christus opgeroepen via een papier-maché sculptuur 
van een berg met een daarop gegroeid mensvormig koraal, 
‘gekleed’ in een wit satijnen gewaad.

De figuur werd gekenmerkt door twee contrasterende maskers – 
een langharige Christus met kalme expressie, gecontrasteerd met 
een buitenaards wezen, dat naar de bezoeker grijnsde met een set 
scherpe tanden in een turquoise gezicht. Een cirkel van horizontaal 
neergelegde duiker figuren omringde de onderkant van de rots, 
wat verwees naar de climactische conclusie van de performance 
– gehypnotiseerd door de goocheltrucs van Christus, volgen 
de duiker discipelen hem naar de diepten van de zee, waar hun 
zuurstof uiteindelijk op raakt. Deze symboliek werd door Scherer 
gebruikt vanwege haar idee van spirituele verleiding, en nog 
preciezer het volgen van een spiritueel leider naar een onontdekt, 
mogelijk gevaarlijk element.

Op de muur achter de installatie hing een grote oester van papier-
maché. Één van de schalen had een afdruk van het gezicht van 
Christus, welke, vanuit de binnenkant van de oester, als masker 
functioneerde.

De tweede ruimte van de tentoonstelling herschepte de mise-
en-scène van een aquarium, waar lagen van grijs organza in het 
midden van de ruimte een rechthoek vormden van plafond tot 
grond. Binnen in het ‘aquarium’ werd het werk Healing of a Fish 
gepresenteerd, bestaande uit de Christusfiguur die twee helften 
van een gigantische vis van papier-maché hangend in de lucht 
samen probeerde te voegen.

De daad van heling werd overgebracht door stroken van 
aquamarijn, die van de binnenkant van de vis naar de handen van 
Christus stromen. Een monsterachtig masker bevond zich aan 
de achterkant van het hoofd van Christus, nogmaals in contrast 
tot zijn kalm schijnende houding. Zulk een dynamische plaatsing 
van elementen blaast leven in de theater props, verwijzend naar 

de dualiteit van de natuur van Christus en zijn vermogen om de 
discipelen te misleiden met trucs.

De video installatie, die op de achterste muur in de ruimte werd 
geprojecteerd, was het laatste element uit de tentoonstelling. 
Het geluid van dit werk was het resultaat van een samenwerking 
tussen producer Ornella Balhi en muzikant Tobias Textor. Een 
curieuze en dynamische mix van percussie en fluit omvatte het 
werk, wat het een theatrale sfeer gaf. De focus van de video was 
een dansachtige confrontatie tussen Christus en een bezeten 
vrouw – het karakter drukte een impuls van verzet en een 
rebellerend wantrouwen van autoriteit uit. Getemd door een 
exorcistische actie van Christus, werd de vrouw vergezeld door 
vier andere duiker discipelen om onderdanig te knielen voor de 
Christus. De plotselinge verschuiving in sfeer verwees naar de 
emotionele ambivalentie richting een spiritueel leider, gevoelens 
van verlangen om geleid, betoverd en onderwezen te worden, en 
tegelijkertijd gevoelens van uitdaging, weerstand en achterdocht. 
De video eindigde met een scène van de Christus die het 
onderwater monster masker op doet. Het was aan de beschouwer 
om te overwegen of de Christus slechts speels is of een waar 
kwaadaardig karakter.

The Salty Testament moet nog volledig gerealiseerd worden 
in een live performance. Desalniettemin communiceerde de 
tentoonstelling bij 1646 met succes Scherer’s ideëen over het stuk 
en betrok het de bezoekers in een dialoog over spiritualiteit en 
religieuze content op een frisse niet-ironische manier.
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28 november t/m 17 januari 2021:  
YWY, Visions, Pedro Neves Marques  
en Zahy Guajajara 
(op 16 december gesloten vanwege Covid-19 maatregelen)

YWY, Visions was een tentoonstelling van Pedro Neves Marques en 
Zahy Guajajara, gecureerd door Rosa Lleó en 1646 en ontwikkeld 
in samenwerking met Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M). De 
tentoonstelling richtte zich op de gelaagde verbindingen tussen 
robots/androïden en gendered/geracialiseerde achtergronden, 
Science fiction, kolonialisme en techno-animisme.

De hoofdrol van de tentoonstelling werd ingevuld door de 
ervaringen van een inheemse vrouw, Ywy, wat ‘land’ of ‘territorium’ 
betekent in de taal van de Tupi-Guarani gesproken door Zahy 
Guajajara, een inheemse actrice en kunstenaar uit het noorden van 
Brazilië.

De tentoonstelling werd eerst gecontextualiseerd door de uitleg 
van Ywy’s betekenis op de muur in het midden van de voorruimte. 
Ondanks de omvattende witte ruimte, werd de auditieve perceptie 
van de bezoeker verhoogd door het geluidswerk YWY, VISIONS - 
Hekepe. Terwijl de audio compositie de bezoeker door onbekende 
geluiden, woorden en emoties gidste, vertelde het een kort verhaal 
in Ze’eg eté, de taal van het oorspronkelijke Tentehar-Guajajara 
volk in Brazilië. Het werk ging de dialoog aan over verschillende 
opvattingen over de wereld en tijd, gebaseerd op de ervaring en 
het perspectief van inheemse vrouwen. De compositie was een 
ontmoeting tussen Guajajara’s twee werelden: haar voorouderlijke 
versus de ‘beschaafde’. De ontmoeting wordt opgeslokt door 
machines, industrieën, steden, kapitalisme, en een ‘beschaving’ 
waar mensen en machines in één enkel lichaam fuseren.

Aan de achterkant van de centrale muur was een digitale animatie 
te zien, YWY, Searching for a Character Between East and West, 
getekend door Hetamoé. De animatie was gebaseerd op Neves 
Marques’ korte verhaal, welke historisch onderzoek, Science 
fiction en autofictie combineert. Het was een visuele speculatie 
op commerciële relaties - voorheen goud en zilver, nu soya - 
tussen Rio de Janeiro (Brazilië) en de Pearl River Delta (China) 
en op de figuur van de androïde. Als een vrouwelijke androïde, in 
tegenstelling tot mensen, kan Ywy niet reproduceren maar kan ze 
wel haar ogen veranderen. De animatie introduceerde vragen over 
wat het doel van de mensheid op aarde is, wat er te zien is voorbij 
menselijk zicht en of de ogen ‘machines’ van verlangen zijn en of 
we daardoor geregeerd worden. 

In de achterruimte was het werk YWY, Visions te zien. Deze 
keer staat Ywy, gespeeld door Zahy Guajajara, in een maïsveld 
te praten tegen de beplanting. Voor Ywy zijn de planten haar 
familie, haar zusters. De video liet een zeer koloniaal beeld 
zien - een inheemse vrouw in een ‘pure’ relatie met de natuur 
- bovenop een neokoloniaal beeld geplaatst, een robot en 
genetisch gemodificeerd organisme. Ywy eet niet zoals mensen, 
in plaats daarvan haalt zij haar energie uit biodiesel gemaakt van 
gemodificeerde soja of maïs.

Ywy’s conversatie eindigde in een wit scherm, de ruimte werd 
verlicht waardoor Android Loop aan beide zijmuren zichtbaar 
werd. Android Loop bestond uit stukken van historische teksten, 
gedichten en citaten, van denkers en schrijvers als Jean-
Paul Sartre en Karel Čapek. Het gaf historisch bewijs van de 
verwikkeling van kolonialisme, slavernij, reproductie en de relatie 
tussen mensen en robots.

De gehele tentoonstelling is een complete audio en visuele 
synchronisatie. De afwisseling tussen donker en licht voert een 
opvolgende vertelling van de tentoonstelling uit. De stemmen van 
de inheemse vrouwen in de voorruimte en dat van de androïde 
Ywy in de achterruimte raakten verweven met elkaar, waarmee de 
rode draad van koloniale macht, kapitalistische slavernij, feminisme 
en productie ontvouwden.

Dit project kreeg extra ondersteuning vanuit de Gemeente Den 
Haag, in het kader van de subsidie Culturele Projecten, voor de 
productie van de filmproductie YWY, Visions.
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23 januari:  
Background Evening 
Mechanisms of a Lock,  
Molly Palmer

De rol van muziek in Molly Palmer’s productieproces werd 
onderstreept door haar inrichting van de Background Event. Deze 
begon met een presentatie over Molly’s eerdere werken en de 
vertoning van meerdere stukken van haar video’s. Daarna was de 
vloer voor Susannah Stark, een muzikant die de vrouwelijke stem 
en storytelling gebruikt om heling en verzet tegen en verandering 
van de verspreidende scheiding van lichaam en geest binnen het 
kapitalisme te verkennen. Zij werd begeleid op de trompet door 
Mafalda Silva.

27 februari:  
Background Evening  
Feline Whispers,  
Afra Eisma 
 
In Afra Eisma’s kunstpraktijk vormen het experiment en delen met 
anderen startpunten van haar proces. Dat aspect van haar werk 
lichtte zij uit in de Background Event, waar zij met de Experimental 
Pizza Club een avond van samenkomen en delen organiseerde. De 
aanwezigen werden actief betrokken bij het maken van de pizza’s 
voor deze avond. Iedereen mocht ingrediënten meebrengen, wat 
van klassieke pizza ingrediënten tot fruit en hagelslag varieerde. De 
bedoeling was vervolgens dat in kleine groepjes pizza’s gemaakt 
zouden worden waarbij de leden van het groepje om de beurt hun 
bijdrage leverden aan de bodem, saus en beleg. Na het bakken van 
de pizza’s kon iedereen de experimenten proeven.

16 juli:  
Background Evening  
Continental Private Road,  
Danielle Dean 
 
Wegens Covid-19 kon Danielle Dean helaas niet in 1646 zijn voor 
haar Background Event, maar zij besloot een online lezing te 
geven over haar oeuvre. Ze begon de lezing met het vertellen over 
eerder werk met een gelijke benadering als het werk in Continental 
Private Road. Vervolgens ging ze dieper in op de tentoonstelling bij 
1646, om te eindigen bij het doorgaande onderzoek dat zij op dit 
moment doet, waarvan de tentoonstelling een onderdeel was, en 
de productie van haar nieuwe werk.

1 oktober:  
Background Evening  
Radical Angels,  
Jaakko Pallasvuo

Tijdens de Background Evening hebben we in overleg met Jaakko 
Pallasvuo twee videowerken vertoond, gemaakt door Pallasvuo en 
Anni Puolakka. Café Helsinki onderzoekt de kracht van afwijzing 
door de rol van kunstenaars en gewoonten te bevragen. De tweede 
video Sacr3: Eternal Return gaat in op de vraag of het leven een 
eeuwige cyclus van repetitieve events en emoties is. Het werk 
benadrukte de artistieke en kerkelijke macht die het onderwerp is 
van de tentoonstelling. Om de hiërarchische macht te behouden 
wordt leegheid verstopt en vermomd met complexiteit.

Vanaf 16 november:  
Background Evening video  
The Salty Testament,  
Agnes Scherer 
 
Vanwege de maatregelen rondom Covid-19 vond de Background 
Evening van de tentoonstelling plaats in de vorm van een 
gefilmde conversatie tussen Agnes Scherer en Honey Kraiwee. 
De conversatie, bereikbaar via de sociale media kanalen van 1646, 
onderzocht de conceptualisatie van The Salty Testament zowel als 
bredere thema’s uit Scherer’s werk. Hoewel een live ervaring van 
groot belang is voor de kunstenaar, gaf het filmen van The Salty 
Testament haar de mogelijkheid om te zoeken naar onverwachte, 
bredere oplossingen, wat nieuwe, bevredigende elementen in 
haar praktijk brengt, wat zij omschrijft als op installatie gebaseerd 
objecttheater.

30 november:  
Background Evening  
YWY, Visions,  
Pedro Neves Marques en Zahy Guajajara

De samenwerking tussen Pedro Neves Marques en Zahy Guajajara 
resulteerde in een serie werken. Voor de Background Evening werd 
Semente Exterminadora, deel twee uit een drietal videowerken, 
vertoond in het Filmhuis Den Haag.

Semente Exterminadora is een korte film over de vervuiling door 
een olielek voor de Braziliaanse kust, bekend bij een boorplatform 
arbeider, maar onbekend bij de bewoners van Rio de Janeiro. De 
arbeider evacueerde terug naar de stad met hulp van Ywy, die 
hem overhaalde om naar haar thuisland te reizen, op zoek naar 
werk in soja en maïs monoculturen. Daar, verteld Ywy hem over de 
onvruchtbaarheid van transgene planten en androïden zoals zij.

Aan het eind van de vertoning gaf Jeroen van der Hulst een korte 
uitleg over de context van de film en de tentoonstelling bij 1646.

4. Contextuele activiteiten

1646 organiseert bij iedere tentoonstelling 
een aantal activiteiten die erop gericht zijn 
de kunstenaars en het publiek direct met 
elkaar in contact brengen en momenten 
bieden voor dialoog en discussie in een 
kleinschalige setting. De verschillende formats 
zijn: Background Evenings, Coffee and Talks-
bijeenkomsten en de e-mailconversaties.

4.1 Background Evenings

Om het publiek meer inzicht te geven in de motivaties achter het 
maken van een kunstwerk en de beslissingen die aan het werk 
ten grondslag liggen, organiseren we de ‘Background Evenings’. 
Tijdens iedere tentoonstelling wordt de kunstenaar uitgenodigd om 
een avond samen te stellen, waarin hij/zij de inspiratiebronnen en 
invloeden binnen zijn/haar artistieke praktijk kan presenteren. 

De Background Evenings hebben geen vast format; de kunstenaar 
is vrij de vorm te kiezen die het meest passend is voor zijn/haar 
werk. Zo kan de kunstenaar een lezing geven, maar ook een film 
laten zien, muziek laten horen of op andere wijze invulling geven 
aan de avond. In 2020 zijn er in totaal zes Background Evenings 
georganiseerd, waarvan vijf rondom de vijf tentoonstellingen in 
2020. De Background Evening van de laatste tentoonstelling van 
het tentoonstellingsprogramma van 2019 (Mechanisms of a Lock, 
van Molly Palmer) vond plaats in januari 2020.
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5. Residencies

1646 biedt kunstenaars de mogelijkheid 
om een residency te komen doen. 
Tijdens een residency periode bij 1646 
kunnen gastkunstenaars verblijven in een 
gastappartement dat 1646 huurt in een 
pand aan de Zuidwal, om de hoek bij de 
Boekhorststraat, waar 1646 gevestigd is. Dit 
appartement wordt behalve voor de residency 
ook door buitenlandse kunstenaars uit het 
tentoonstellingsprogramma gebruikt.

5.1 Residency via open call

Al sinds 2008 houdt 1646 ieder jaar een ‘open call’ voor 
kunstenaars en tentoonstellingsmakers om zich aan te melden 
voor een werkperiode in het gastatelier van 1646. Deze 
werkperiodes worden toegesneden op de individuele interesses 
van de kunstenaars en duren maximaal twee maanden. Het 
residencyprogramma loopt parallel aan de ontwikkeling van andere 
projecten en resulteert niet per definitie in een tentoonstelling. De 
aandacht gaat uit naar het onderzoek en niet naar een concreet 
eindresultaat. De nadruk ligt op de aanwezigheid en interactie van 
de resident met de context van 1646, Den Haag en Nederland. Aan 
alle residents wordt gevraagd ten minste één publiek evenement 
te organiseren om hun onderzoek of praktijk aan het publiek te 
presenteren.

In 2020 was er een grote interesse in het residency programma, 
er waren ruim 380 aanvragen, waarvan na een lang en intensief 
selectieproces één voorstel is gekozen, namelijk dat van Baha 
Görkem Yalım.

21 oktober t/m 21 december: residency Baha Görkem Yalım
Baha Görkem Yalım (geboren in Turkije, gebaseerd in 
Nederland) werkt als beeldend kunstenaar met video, sculptuur 
en performance. Hun praktijk is vaak een interdisciplinaire 
samenkomst van poëzie, fictie en academische reflectie. Ondanks 
de diversiteit aan onderwerpen, houdt het werk zich vooral 
poëtisch bezig met allegorie, welke als een indirecte kritiek 
functioneert op moderniteit en het patriarchaat.

Tijdens hun residency, verkende Yalım de baanbrekende roman 
Moby Dick van Herman Melville. Ze interpreteerden het boek als 
een document met een overdreven, obsessief enthousiasme voor 
één ding. In reactie op Melville, begon Yalım een auto-fictieve 
novelle te schrijven, doorvlochten met de herinneringen van de 
kunstenaar en de nauwgezette details van elk hoofdstuk uit Moby 
Dick. De novelle is een verhaal over water, waar water als een 
esoterische houder met transformatieve krachten wordt gezien, 
een levend archief en een toekomst. 

Yalım wilde de Noordzee, Shell en het Internationaal Strafhof 
onderzoeken als ongelijke allegorische elementen in een 
verhaal over de obsessieve jacht naar verbetering, alsof het een 
monsterlijke witte walvis is. De zoektocht leidt mogelijk tot nieuw 
werk, ieder met zijn eigen witte walvis.

Vanwege de pandemie kon de kunstenaar geen publiek moment 
organiseren tijdens de residency, maar verwacht de uitkomst van 
de residency in 2021 te kunnen presenteren.

5.2 Residency soloprojecten

Eind 2019 zijn wij begonnen om de kunstenaars waarmee wij een 
soloproject ontwikkelen uit te nodigen om voorafgaand aan hun 
project, maar bewust niet te dicht op het opbouwmoment, een 
periode te verblijven in het gastatelier. Dit verblijf is een periode 
waarin de kunstenaar kan focussen, verkennen, reflecteren en 
een intensieve interactie en uitwisseling heeft met het team van 
1646, om zo het creatieve proces te verdiepen, los van de druk of 
verwachtingen om op korte termijn tot een resultaat in de vorm 
van een tentoonstelling te komen. Gedurende deze tijd ontstaat er 
een nauwe samenwerking, die stapje voor stapje, op organische 
wijze, tot concretere vormen en ideeën leidt om de praktijk van de 
kunstenaar aan het publiek te presenteren.

We proberen waar mogelijk de kunstenaars waar wij een 
tentoonstelling mee organiseren naar Den Haag te halen voor deze 
residency periode, zolang de omstandigheden en de agenda van 
de kunstenaar dit toestaan.

In 2020 hebben, dankzij Covid-19, alleen Afra Eisma en Agnes 
Scherer een residency bij 1646 kunnen doen.

4.2 Coffee & Talks

‘Coffee & Talks’ is een serie van ingeplande ontmoetingen tussen 
propedeusestudenten van de KABK en de kunstenaars die 
tentoonstellen bij 1646. Deze ontmoetingen vinden plaats tijdens of 
vlak voor de openingen en studenten krijgen de mogelijkheid om in 
een informele sfeer de kunstenaars vragen te stellen over hun werk 
en met hen in discussie te gaan. In 2020 is er slechts voor één 
tentoonstelling een Coffee and Talks-ontmoeting georganiseerd, 
namelijk voor Feline Whispers van Afra Eisma. Vanwege de 
Covid-19 pandemie was het niet mogelijk om Coffee and Talks-
ontmoetingen te regelen voor de andere tentoonstellingen in 2020.

4.3 E-mail Conversaties

Om het proces van de kunstenaar en de betekenis van zijn keuzes 
voor een breder publiek toegankelijk en inzichtelijk te maken, wordt 
de kunstenaar gevraagd om tijdens de opbouw en voorbereidingen 
van de tentoonstellingen een dialoog aan te gaan per e-mail, 
met een buitenstaander die het werk niet kent. Deze dialoog zal 
uiteindelijk worden geprint en als zaaltekst gebruikt. Juist omdat 
de interviewer onbekend is met het werk, wordt de kunstenaar 
gedwongen het werk op een directe manier te omschrijven en 
uit te leggen. Het informele karakter van zo’n dialoog maakt 
bovendien dat de taal en inhoud van de tekst toegankelijker zijn 
dan in een reguliere zaaltekst, die meestal een meer theoretisch 
kader schetst. Doordat de dialoog plaatsvindt tijdens de opbouw- 
en voorbereidingsperiode, wordt het proces van de kunstenaar 
beter toegankelijk gemaakt voor het publiek. 

In 2020 zijn bij alle 5 tentoonstellingen e-mail-correspondenties 
uitgegeven. Deze correspondenties vonden plaats tussen de 
volgende mensen: Afra Eisma en Heske ten Cate (artistiek 
directeur van Nest/curator); Danielle Dean en Sofía Hernández 
Chong Cuy (directeur van Kunstinstituut Melly/conservator/
curator); Jaakko Pallasvuo en Elisa Aaltonen (master student Time 
and Space Arts); Agnes Scherer en Gijs Frieling (kunstenaar); 
Pedro Neves Marques en Rosa Lleo (curator van The Green 
Parrot/auteur).

4.4 Podcasts

Vanaf 2020 zijn wij begonnen met het opnemen van een podcast-
reeks rondom ons tentoonstellingsprogramma. Hier spreken wij 
met kunstenaars waarmee we samen hebben gewerkt. De serie 
is bedoeld om luisteraars inzicht te geven in de kanten van de 
kunstenaar en diens praktijk die in de informele setting van een 
gesprek makkelijker naar voren kunnen komen.

In 2020 hebben we 5 podcasts gemaakt met de volgende 
kunstenaars: Afra Eisma, Danielle Dean, Frank Koolen, Agnes 
Scherer en Pedro Neves Marques.

Baha Görkem Yalım
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6. Korte Events

Als aanvulling op het bestaande 
tentoonstellingsprogramma organiseert 
1646 een programma van performances, 
screenings, presentaties, lezingen et cetera. 
Deze activiteiten staan inhoudelijk los van het 
tentoonstellingsprogramma. Dit programma 
van korte events heeft net als de Background 
Evenings ten doel het algehele programma 
actiever te maken, met meer variatie in het 
format. Juist door een hogere frequentie in ons 
programma, is het ons in toenemende mate 
gelukt om het publiek aan 1646 te binden en 
ervoor te zorgen dat 1646 voor het publiek een 
actieve plek is, waar altijd iets te doen is.

 
22 t/m 31 mei:  
Street view cinema,  
Adam Centko en Carmen Roca Igual

De laatste week van mei en de laatste week van de volledige 
Covid-19 lock-down waarin wij geen publiek binnen mochten 
ontvangen, heeft 1646 haar grote etalage omgebouwd tot een 
straatbioscoop om zo toch artistiek programma te kunnen bieden 
aan ons publiek en voorbijgangers. Op het projectiescherm waren 
ruim een week lang ‘s avonds steeds twee films te zien. Adam 
Centko’s Silicon Sights bood een wandeling door een digitaal en 
natuurlijk landschap terwijl steeds geïnterpreteerd werd hoe deze 
twee met elkaar verweven zijn. Novel, van Carmen Roca Igual, was 
een dramatische mijmering over de externe en interne maskers die 
we uit eigen keuze opzetten. 

1 juni t/m augustus:  
Unlocked/Reconnected,  
Carmen Roca Igual

De film van Carmen Rosa Igual was eveneens onze bijdrage aan 
Unlocked/Reconnected, een initiatief wat alle kunstinstituten 
aan elkaar te verbond na de maanden van lockdown, met als 
doel bezoekers opnieuw en collectief welkom te heten bij onze 
instellingen. Website: www.unlockedreconnected.nl

19 t/m 21 juni:  
The Ongoing Conversation #7

The Ongoing Conversation #7 was een presentatie van het werk 
van tien eerstejaars studenten van de Master Artistic Research, 
een masterstudie voor kunstenaars aan de KABK te Den Haag, Dit 
project was het resultaat van een samenwerking tussen 1646 en 
de MAR, die nu al zeven jaar bestaat. De presentatie functioneerde 
als platform waarin de studenten de focus van hun voortdurende 
onderzoek toonden en met elkaar en het publiek deelden. Het 
event gaf een momentopname van het artistieke onderzoek van 
de tien studenten als een bepalend beginpunt van de eindfase van 
hun onderzoek. The Ongoing Conversation #7 bevatte werk van 
Mazen Alashkar, Esther Arribas Rovira, Leonie Brandner, Georgie 
Brinkman, Serene Hui, Lena Longefay, Giath Taha, Juliana Martinez 
Hernandez, Daphne Monastirioti and Leos. 

Voor dit event hebben we ook samengewerkt met Ruimtevaart 
en Page Not Found, waardoor iedere student een eigen ruimte 
had. Hierdoor konden we de bezoekersaantallen per tijdslot, in het 
kader van de Covid-19 uitbraak, spreiden over de drie locaties.

Mazen Alashkar
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7. Samenwerkingen

Naast de focus op de programmering speelde 
in 2020 een actievere inzet op samenwerking 
een tweede belangrijke rol in de plannen van 
1646. We geloven dat 1646 deze nieuwe richting 
moest ontwikkelen als methode om ons 
programma en onze internationale positie te 
versterken, om een nieuw publiek te bereiken 
en nieuwe connecties te maken en de al 
bestaande samenwerkingen (binnen het eigen 
netwerk) te versterken.

7.1 Internationaal

1646 richt zich op het internationaliseren van de Haagse 
kunstcontext en het opbouwen van een sterk en uitgebreid 
internationaal netwerk.

Door met (internationale) partners samen te werken, kunnen 
we onze krachten bundelen wat betreft communicatie en op 
inhoudelijk en financieel gebied. Voor de kunstenaars levert 
het bovendien de bijzondere gelegenheid om over een langere 
periode aan een project te werken en de verschillende stadia van 
de ontwikkeling op verschillende locaties, aan steeds een ander 
publiek te tonen.

Als sterke start van deze ambitie zijn we vanaf 2020 een drie 
jaar lange samenwerking aangegaan met Centro de Arte Dos 
de Mayo (CA2M) in Madrid. Ieder jaar produceert een jonge 
kunstenaar nieuw werk, dat zowel in Madrid als in Den Haag 
gepresenteerd wordt. In 2020 hebben we in het kader van deze 
samenwerking een tentoonstelling georganiseerd met Pedro 
Neves Marques.

Daarnaast is 1646 vanaf de oprichting in 2010 betrokken geweest 
bij AIM Europe en zijn de organisatoren van 1646 lid van IKT - 
International Association of Curators of Contemporarty Art.

AIM (Artists’ Initiatives’ Meeting) Europe is een netwerk van 
Europese kunstenaarsinitiatieven en -organisaties. Het doel van 
AIM is om de uitwisseling van kennis en ervaringen te faciliteren 
en om mobiliteit en samenwerking tussen deze instellingen te 
bevorderen. AIM organiseert jaarlijks conferenties voor haar leden. 
Momenteel zijn naast 1646 de volgende organisaties lid van AIM: 
Artist-Run Aliance (Israël/Duitsland), Candyland (Zweden), KRÆ 
syndikatet (Denemarken), Lateral ArtSpace (Roemenië), LTMKS 
(Litouwen), MUU (Finland), Ormston House (Ierland), PASAJ 
(Turkije), Sant Marc (Mallorca), Small Projects (Noorwegen), 
Snehta (Griekenland), >top (Duitsland), Totaldobže Art Centre 
(Letland) en Watertower Art Fest (Bulgarije). 

In 2020 heeft 1646 online deelgenomen aan een vergadering van 
AIM over toekomstige activiteiten en programma en de aanvraag 
bij het Creative Europe programma. Later in 2020 heeft AIM de 
subsidie van Creative Europe onder de naam ARNE (Artist Run 
Network Europe) toegezegd gekregen.

Helaas hebben we wegens de situatie rondom Covid-19 niet de 
scoutingreizen kunnen ondernemen die wij gepland hadden voor 
2020.

De internationale oriëntatie van 1646 draagt sterk bij aan 
het internationale karakter van de Haagse en Nederlandse 
kunstscene en bevorderd internationale uitwisselingen en 
netwerkmogelijkheden tussen de Nederlandse en de internationale 
kunstwereld. 

7.2 Nationaal

In 2020 is de aanzet gemaakt voor een samenwerking met het 
International Film Festival Rotterdam rondom de tentoonstelling 
van Su Hui-Yu begin 2021. 

7.3 Lokaal

Binnen Den Haag werkt 1646 nauw samen met collega-
kunstruimtes, de deelnemers van Hoogtij, verscheidene festivals 
en met instellingen als Stroom, Billytown, Page Not Found, Nest, 
Dürst Britt & Mayhew en de KABK. Op een ander niveau werken 
we samen met de winkeliersvereniging van de Boekhorststraat 
en met een aantal vrijwilligers uit de buurt. De samenwerking met 
de winkeliersvereniging behelst deelname aan de website www.
boekhorststraat.nl en wanneer dit in onze planning past deelname 
aan gemeenschappelijke events.

Samenwerkingsproject ‘The Hague Contemporary’
The Hague Contemporary is een zelfstandige stichting, geïnitieerd 
door vier Haagse kunstinstellingen: Stroom, Nest, Dürst Britt & 
Mayhew en 1646, die de meest interessante tentoonstellingen, 
lezingen en events op het gebied van hedendaagse kunst in de 
Haagse galeries, musea, kunstenaarsinitiatieven en presentatie-
instellingen verzamelt. Deze selectie wordt zowel online als op 
papier verspreid, in de vorm van een eenvoudige kalender met 
stadsplattegrond. Het doel van The Hague Contemporary is 
een groot en divers publiek te informeren en aan te moedigen 
om de Haagse must-see hedendaagse kunstscene te komen 
ervaren. Daarnaast organiseert The Hague Contemporary tijdens 
het Graduation Festival van de KABK jaarlijks ook het The 
Hague Contemporary Weekend, met een bijzonder aanbod van 
activiteiten. In 2020 werd The Hague Contemporary uitgesteld en 
vond het plaats van 10 t/m 12 september.

Daphne Monastirioti

Juliana Martinez
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Daarnaast heeft 1646 aan het einde van het jaar een aantal 
investeringen gedaan in de educatie van haar teamleden op het 
gebied van spreken in het openbaar, BTW en social media.  

13. Vrijwilligers
1646 heeft een ploeg vrijwilligers die 1646 helpt haar activiteiten 
te realiseren op reguliere basis. Deze betrokkenheid is echter 
tweezijdig. Het zijn niet alleen de vrijwilligers die betrokken zijn bij 
1646, 1646 is ook betrokken bij hén. Zo doen zij in 1646 ervaringen 
op die van pas komen bij het ontplooien van hun eigen projecten 
en helpen wij regelmatig (oud)vrijwilligers met advies of praktische 
ondersteuning. Naast deze vaste ploeg van vrijwilligers waren er in 
2020 ook verschillende vrijwilligers die eenmalig een inhoudelijke/
artistieke bijdrage leverden aan een project. Gedurende 2020 zijn 
er in totaal 12 vrijwilligers actief geweest bij 1646.

14. Stages
Naast vrijwilligers, kan 1646 ook rekenen op de steun van stagiaires 
voor specifieke projecten, functies of periodes.

Stageweek studenten KABK
De samenwerking met de KABK is erop gericht om jonge 
kunstenaars al vroeg in hun loopbaan een beeld te geven van de 
carrièrekansen in een kunstorganisatie. Ieder jaar ontvangt 1646 
propedeusestudenten van de KABK voor een stageweek. Ook in 
februari waren er weer 2 studenten te gast bij 1646. De stagiaires 
hebben verschillende praktische taken uitgevoerd in 1646, 
waaronder het af- en opbouwen van de tentoonstellingen.

Overige stagiairs
In 2020 hadden wij vijf structurele stagiairs die met een 
Erasmusbeurs voor langere tijd onderdeel uitmaakten van 
de organisatie. In het begin van het jaar hadden we stagiairs 
Elisabetta Rinco (Italië), wiens focus vooral op promotionele taken 
lag, en Salka Rósinkranz (IJsland) die zich vooral bezighield met 
productie. Na de zomer hadden we stagiairs Lena Crkvenjakov 
(Servië), Gabija Seiliute (Litouwen) en Kristina Rezvohh (Letland). 
Deze drie stagiairs hielden zich alle drie voornamelijk met 
productionele taken bezig.

15. Cultureel 
ondernemerschap
Naast de subsidies van Gemeente Den Haag, Mondriaan Fonds en 
Stroom genereert 1646 ook haar eigen inkomsten. Hieronder geven 
wij een overzicht van verschillende eigen inkomstenbronnen:

Verhuur Ateliers
Behalve de tentoonstellingsruimte en het gastatelier, zijn er in het 
pand van 1646 ook 2 ateliers ondergebracht, die door 1646 worden 
verhuurd aan vormgevers en kunstenaars. 

Overige eigen inkomsten
Naast huurinkomsten uit de ateliers verwierf 1646 in 2020 ook 
eigen inkomsten door verkoop van werken (in oplage), verhuur van 
het gastappartement en bemiddeling bij verkoop van werk door 
de kunstenaar aan derden. Voor de verkoop van werken in oplage 
heeft 1646 werk in consignatie gegeven bij ArtLead (artlead.net) en 
Patty Morgan (www.pattymorgan.net/home/shop).

Vriendennetwerk
Sinds 2013 heeft 1646 een vriendennetwerk. Dit netwerk is erop 
gericht om donaties aan 1646 te stimuleren en mensen die zich 
verbonden voelen aan 1646 in de gelegenheid te stellen ons te 
steunen. Het netwerk werkt als volgt: geïnteresseerden kunnen 
zich via de website opgeven en een bijdrage betalen van € 50,00 
(Friends), € 250,00 (Patrons) of € 1.100,00 (Benefactors) per jaar. 
Zowel de friends als de patrons en de benefactors ontvangen 
als dank voor hun steun een werk in oplage van een van de 
kunstenaars die in 1646 hebben geëxposeerd. Jaarlijks wordt 
hiervoor een nieuw werk gemaakt. 

In 2020 is de Haagse kunstenares Afra Eisma gevraagd om 2 
nieuwe werken in oplage te maken. De Patrons editie hebben we 
achterwege gelaten omdat we verschillende methoden binnen 
het aanbod willen onderzoeken en het legt veel druk op de 
kunstenaars. Met deze nieuwe edities is het mogelijk om onze 
ondersteuners en eventuele geïnteresseerden weer actief te 
benaderen.

16. ANBI
Buiten het vriendenprogramma om, is het ook mogelijk om te 
doneren aan 1646. Om dit voor particulieren en bedrijven die 
1646 een warm hart toedragen aantrekkelijker te maken, heeft de 
stichting de ANBI-status. Hierdoor kunnen mensen die 1646 willen 
ondersteunen door middel van een gift gebruikmaken van een 
belastingvoordeel. We hebben een structurele donateur die ook in 
2020 1646 door middel van een jaarlijkse gift ondersteunde.

8. Festivals en 
manifestaties
In 2020 heeft 1646 aan de volgende festivals en manifestaties 
meegedaan:

13 januari:  deelname gezamenlijke nieuwjaarsborrel 
Haagse Kunstinstellingen;

6 maart:    deelname Hoogtij #60 met tentoonstelling Afra 
Eisma;

29 mei:    deelname Hoogtij #61 met online filmpje Afra  
Eisma;

10 t/m 12 sept.:  deelname The Hague Contemporary met 
tentoonstelling Jaakko Pallasvuo

25 september:  deelname Hoogtij #62 met tentoonstelling 
Jaakko Pallasvuo (online en fysiek)

10 oktober:  deelname Museumnacht Den Haag met 
tentoonstelling Agnes Scherer

Vanwege de Covid-19 pandemie hebben wij beperkt deel kunnen 
nemen aan festivals en manifestaties en de evenementen die wel 
plaatsvonden waren vaak online.

9. Symposia
In 2020 heeft 1646 deelgenomen aan het volgende symposium:

24 januari:  deelname aan paneldiscussie PIP bij de KABK

Dit programma werd door Antonis Pittas voor het programma New 
Professional International Practice, een nieuw element in het BA 
Fine Arts curriculum. Het programma onderzoekt de professionele 
artistieke praktijk in een lokale, nationale en internationale context. 
Met de studenten wordt gekeken naar de (nieuwe) ethieken in 
een veranderende samenleving, gericht op het begrijpen van de 
mechanismen van de kunstmarkt en de term professionaliteit in 
het kunst maken, zowel als het bediscussiëren van de behoefte 
aan internationalisering, diversiteit en de consequenties voor de 
kunsten en voor kunstenaars in de toekomst. 
Deelnemers aan de discussie waren Heske ten Cate (NEST), Arno 
van Roosmalen (Stroom Den Haag), Yasmijn Jaram (GEM), Sanne 
Luteijn (Billytown) en Johan Gustavsson & Clara Pallí Monguilod 
(1646).

10. Scoutingreizen
In de afgelopen jaren heeft 1646 veel geïnvesteerd in de kwaliteit 
van haar programma. Een internationale oriëntatie vinden wij 
hiervoor noodzakelijk; wij willen ons kunnen meten aan een 
internationale standaard en een relevante bijdrage leveren aan het 
discours. Daarom hebben we individueel studiereizen gemaakt 

naar een aantal verschillende steden in het buitenland. Deze reizen 
zijn cruciaal geweest voor het scouten van nieuwe kunstenaars 
voor ons programma. Daarnaast hebben ze ons in staat gesteld 
een goed beeld te krijgen van het kunstaanbod en de dynamiek 
in de bezochte steden en landen, contacten te leggen met 
instellingen in het buitenland, te leren hoe deze collega-instellingen 
zichzelf organiseren en hun programma’s vormgeven en een 
uitgebreid internationaal netwerk op te bouwen. 
Vanwege de Covid-19 pandemie hebben wij in 2020 geen 
scoutingreizen kunnen ondernemen. 

11. Ontvangsten
In 2020 hebben we onder andere de volgende professionals en 
groepen in 1646 ontvangen en hen een presentatie gegeven over 
ons initiatief:

14 februari: Antonis Pittas met groep studenten KABK
26 februari:  initiatiefnemers Problem Library van San 

Francisco
6 maart:    Refilwe Nkomo (Directeur van Vansa, 

Johannesburg) en Akansha Rastogi (Senior 
curator van de afdeling programmering en 
tentoonstellingen, Kiran Nadar Museum of Art 
(KNMA), New Delhi)

11 maart:  26 docenten fotografie voor Docentendag
12 maart:  Marta Trektere van 427 Gallery, Riga
9 april:    digitaal bezoek derdejaars studenten Fontys 

Hogeschool, opleiding Docent Beeldende Kunst 
en Vormgeving

9 september: Martijn Verhoeven met 24 KABK studenten
11 september: Ben Terwel met We Are Public tour, 12 personen
11 september: Jacko Brinkman met 8 personen
11 september:  Interview Steven en Stef voor The Hague 

Contemporary, 10 personen
17 september:  Janice McNab en Stéphane Blokhuis met 20 

MAR studenten (KABK)
18 september: Jacko Brinkman met 4 personen
23 september: 19 curatoren tijdens de Stroom Invest Week
20 november: 30 studenten Rietveld Academie

12. Team
Begin 2020 bestond het team van 1646 uit Clara Pallí Monguilod 
(directeur/curator), Johan Gustavsson (directeur/curator), 
Daniëlle de Hoog (Financiën en productie) en Jeroen van der 
Hulst (Communicatie en PR). Er was echter behoefte om het 
team aan te vullen, deels om de werkdruk bij de teamleden te 
verlichten en deels omdat Clara Pallí Monguilod is gestart met een 
masteropleiding aan de KABK en daardoor minder taken op zich 
kon nemen. Na een sollicitatieprocedure met 90 sollicitanten is 
besloten om Honey Kraiwee aan het team toe te voegen, zij is in 
september gestart als coördinator productie.
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17. Cultuureducatie

De kracht van 1646 op het gebied van educatie 
ligt met name in de belangrijke rol die het 
vervult voor bachelor- en masterstudenten. 
Studenten uit Den Haag zijn een natuurlijk 
onderdeel van ons publiek: voor onder andere 
studenten Beeldende Kunst, Fotografie, 
IMD en ArtScience van de KABK vormt 1646 
een ontmoetingsplek, een plek om elkaar te 
ontmoeten en van gedachten te wisselen.

Om deze reden waren in 2020 onze educatieve activiteiten  
op deze doelgroep gericht:

Coffee-and-Talks - Een programma gericht op 
eerstejaarsstudenten van de KABK. De studenten ontmoeten 
de exposerende kunstenaars voorafgaand aan de opening van 
een tentoonstelling. Deze informele ontmoetingen bieden ruimte 
aan directe discussie met de kunstenaar over zijn praktijk, 
de tentoonstelling en het werk. In 2020 heeft dit programma 
wegens Covid-19 alleen bij de eerste tentoonstelling van het jaar 
plaatsgevonden.

Masteropleiding Artistic Research - binnen de jaarlijks 
samenwerkingsproject met de Masteropleiding Artistic Research 
(MAR) van de KABK leggen we meerdere atelierbezoeken 
(digitaal en fysiek) af aan de eerstejaarsstudenten (10 
studenten).

Stageplekken en vrijwilligers - zoals hierboven genoemd, 
heeft 1646 een vaste groep van toegewijde vrijwilligers die op 
structurele basis ondersteuning bieden. Jaarlijks hebben we 
een groep eerstejaars kunststudenten van de KABK voor een 
stageweek en stageplekken voor internationale kunstenaars en 
curatoren.

Ontvangsten - 1646 organiseert regelmatig presentaties voor 
studenten van bachelor- en masteropleidingen uit binnen- en 
buitenland. Zo gaf 1646 in 2020 presentaties voor bachelor- 
en masterstudenten van de KABK en ontvingen wij groepen 
studenten van Fontys Hogeschool (digitaal) en de Rietveld 
Academie.

Presentaties / atelierbezoeken - 1646 organiseert regelmatig 
gastlezingen van de kunstenaars uit haar programma binnen de 
KABK, en de kunstenaars uit het programma leggen daarnaast 
regelmatig atelierbezoeken af bij de studenten van verschillende 
kunstopleidingen in Nederland. Behalve dat de kunstenaars 
hiermee een bijdrage leveren aan het curriculum van deze 
opleidingen, is dit ook een manier om aanvullende inkomsten te 
verdienen binnen het kader van hun project.

Voorbereidend jaar KABK - Regelmatig ontvangt 1646 leerlingen 
van het voorbereidend jaar van de KABK,  voor uitleg over het 
programma en de lopende tentoonstelling. Het voorbereidend 
jaar is een voltijdse cursus, waarin gemotiveerde jongeren die 
nog niet voldoende voorbereid zijn op de toelating voor een 
bachelorstudie zichzelf kunnen oriënteren op de verschillende 
afdelingen van de academie en onder intensieve begeleiding 
klaargestoomd worden voor hun toelating. De leerlingen van 
het voorbereidend jaar zijn in 2020 vanwege Covid-19 niet op 
bezoek geweest in 1646.

Daarnaast biedt 1646 ook directe kansen: 1646 nodigt (oud)
studenten uit om te exposeren. Zoals bijvoorbeeld Afra Eisma 
en bij het project The Ongoing Conversation, dat in 2020 en in 
voorgaande jaren plaatsvond in samenwerking met de Master 
Artistic Research van de KABK.

Benefactors editie Afra Eisma
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20. PR en Communicatie

In 2020 heeft 1646 in het kader van Cultureel 
Ondernemerschap een subsidie gekregen van 
de Gemeente Den Haag. De subsidie was voor 
de ontwikkeling van een nieuwe website en 
huisstijl, omdat de oude website van 1646 niet 
naar behoren functioneerde, bijvoorbeeld op 
het gebied van de privacywetgeving. 

Echter, om een nieuwe website te bouwen moesten we de 
domeinnamen 1646.nl en enter1646.com eerst op naam van de 
Stichting zetten. Helaas heeft het tot een kort geding moeten 
komen om ons gelijk te bevestigen. 
Eind 2020 hebben wij een deel van de nieuwe website kunnen 
publiceren. De volledige realisatie heeft begin februari 2021 
plaatsgevonden. Dan zijn we volledig in staat om ons rijke archief, 
de programmering en overige publieksinformatie te delen. Hier zijn 
we trots op. Zo kunnen we een breder publiek nog meer inzicht 
geven in wat 1646 doet.

In 2020 hebben we ingezet op onze reguliere kanalen, maar we 
hebben deze ook uitgebouwd. We hebben daarmee de lijn van 
veranderingen die wij in 2019 voor ogen hadden, voortgezet. Zo 
zijn wij in 2020 bijvoorbeeld begonnen met het opnemen van 
een podcast-reeks rondom ons tentoonstellingsprogramma 
(4.4 Podcasts). We bieden het publiek hiermee een bredere 
toegankelijkheid naar onze activiteiten. 

Het is voor 1646 belangrijk om betrokkenheid onder het publiek te 
creëren. De PR- en Communicatievisie is toegespitst op het bieden 
van de juiste informatie bij de juiste groepen, zodat iedereen die 
binnenkomt wordt betrokken bij de inhoud en de gedaante van 
de tentoonstelling. Dit is een weerspiegeling van ons algemene 
devies; zij-aan-zij en in dienst van de kunstenaar en het publiek. 
Wij geloven in het specifiek communiceren met onze uitgebreide 
verdeling van doelgroepen.

Ons tentoonstellingspakket bevat een aantal publieke momenten, 
de openingen en Background Evenings zijn hier een goed 
voorbeeld van, daarnaast doen we mee aan de Museumnacht 
en de Hoogtij-rondgangen door Den Haag, vier keer per jaar, 
en het The Hague Contemporary Art Weekend. Op deze manier 
behouden we, bovenop de tentoonstelling zelf, een actief 
programma voor het publiek.

Naast ons programma communiceerden we in 2020 op 
verschillende manieren met het publiek, de reguliere vormen 
hiervan zijn de website en de social media kanalen, maar 
een belangrijke troef is de E-mail conversatie die bij iedere 
tentoonstelling gevoegd wordt — een gesprek tussen de 
kunstenaar en een wisselende correspondent ter verbreding van 
het dialoog over de tentoonstelling. 

Vanuit dezelfde gedachte maken wij, ter aanvulling van het 
bovenstaande, ca. 5 podcasts per jaar. Deze gesprekken worden 
gevoerd met kunstenaars die op dat moment een tentoonstelling 
hebben bij 1646, of juist al eerder betrokken waren bij ons 
programma. 

18. Maatschappelijk 
draagvlak

1646 is een intermediair tussen kunst en de 
kunstenaar enerzijds en het publiek anderzijds. 
We willen de hedendaagse experimentele 
kunst niet simpeler voorstellen dan ze is, maar 
ons enthousiasme voor deze kunst delen met 
zoveel mogelijk mensen, dus niet alleen die 
mensen die tot de inner circle behoren van de 
professionele kunstwereld.

Verduidelijking: Voor elke tentoonstelling worden de 
e-mailconversaties geprint en gebruikt als 
zaaltekst. Zo krijgt de lezer een idee van de 
ideeën die ten grondslag liggen aan het werk en 
handelen van de kunstenaar.

Verdieping:   Ten tweede besteden we aandacht aan een 
verdiepende randprogrammering van een   
tentoonstelling in de vorm van de Background 
Evenings.

1646 bereikt een gevarieerd publiek. Dankzij een 
publiciteitscampagne, weten zowel het kunst- en cultuur- 
geïnteresseerde publiek in Den Haag, als de kunstenaars en 
kunstliefhebbers, mensen werkzaam in de creatieve industrie, 
expats, buurtbewoners en studenten onze ruimte aan de 
Boekhorststraat te vinden. Ook trekken we bezoekers van buiten 
de stad, voornamelijk uit het professionele (inter-) nationale 
kunstpubliek.

Wij geloven in het specifiek communiceren met onze uitgebreide 
verdeling van doelgroepen. 1646 richt zich tot meer dan 30 
verschillende segmenten, dit vatten we samen in vijf groepen:

Medespelers - Kunstprofessionals en -studenten lokaal en 
(inter)nationaal;  een actieve groep met een gespecialiseerde 
achtergrond en gerichte interesse in ons inhoudelijke 
programma, die zowel de tentoonstellingen bezoeken als ons 
nauwlettend volgen op digitale platforms.

Cultuursnuivers - Deelnemers aan een breed scala culturele 
programma’s zonder specifieke affiliatie met beeldende 
kunstpraktijk; enthousiaste culturele veelvraten, zij bezoeken ons 
en/of komen ons online tegen. 

Boodschappers - Journalisten, bloggers, onderzoekers, 
influencers schrijvers; een groep met verschillende niveaus van 
achtergrondkennis, maar allen gericht op het contextualiseren 
en verspreiden van het programma. 

Beleidsmakers - Bestuurders uit verschillende hoeken; 
(gemeentelijke) politiek, musea, (culturele) instellingen, fondsen, 
ambassades; een groep aanvoerders die kansen kunnen bieden 
voor interessante samenwerkingen en/of inbedding in nieuwe 
contexten.

Frisse blikken - Nieuwe gezichten en nieuwsgierige mensen die 
minder bekend zijn met het (lokale)  culturele aanbod; expats, 
dagjesmensen, buurtgenoten, winkelend publiek, toeristen.

Deze gerichte benadering versterkt de effectiviteit van onze 
communicatie in de eerste plaats met het publiek, en in de 
tweede plaats om de inhoudelijke diversiteit van ons programma 
aansprekender te maken voor de pers om te betrekken in hun 
eigen platform. We bereiken immers een (inter)nationaal publiek 
door onze aanwezigheid op verschillende blogs; recensies in de 
lokale en landelijke kranten en tijdschriften; en als deel van The 
Hague Contemporary werken we samen met andere kunstplekken 
in de stad om geïnteresseerd publiek een collectief overzicht te 
bieden van Den Haag als stad voor kunst.

19. Culturele Diversiteit
1646 is in meerdere opzichten zeer cultureel divers. Zowel de 
bezoekers van 1646 als de geprogrammeerde kunstenaars, de 
mensen die bij 1646 werken en de samenwerkingspartners 
van 1646 komen van over de hele wereld; van de buren en de 
winkeliersvereniging in onze eigen Boekhorststraat tot onze 
uitwisselingspartners in Madrid. De stichting voert bovendien 
een beleid dat de culturele diversiteit van het programma en haar 
partners bevordert. Zo onderneemt de stichting jaarlijks diverse 
(studie)reizen, waarbij er specifieke aandacht wordt besteed aan 
bestemmingen die verder reiken dan bekende kunststeden als 
Londen, Parijs of Berlijn, (in de afgelopen jaren o.a. Brussel (BE), 
Riga (LV) Marrakesh (MA), Stockholm (SE), Venice (IT) Tokyo 
(JP), Yokohama (JP), Dubai (AE), Abu Dabi (AE), Sharjah (AE), 
Karachi (PK) en Lahore (PK), om op de hoogte te blijven van de 
ontwikkelingen in de internationale kunstwereld en geeft het deze 
ontwikkelingen een belangrijke plaats in haar programma. Verder 
nemen we bewust deel aan internationale partnerschappen en 
manifestaties om samenwerkingen met partners in het buitenland 
te bevorderen.
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21. Vermeldingen  
in de pers

Feline Whispers – Afra Eisma

Verraderlijke liefelijkheid, ‘Feline Whispers’ bij 1646 
Den Haag Centraal, 27-02-2020, George Vermij  
drive.google.com/file/d/19zoZUuxilPf8ObKPCRBE_OlhHOzx1HEz/view

Aliens, liefdesdrank en een kat zonder lichaam -  
dit moet de wereld van Afra Eisma zijn 
Mister Motley, 28-02-2020, Gijsje Heemskerk 
www.mistermotley.nl/art-everyday-life/aliens-liefdesdrank-en-een-kat-zonder-

lichaam-dit-moet-de-wereld-van-afra-eisma

Afra Eisma at 1646 
Art Viewer, 25-02-2020  
artviewer.org/tag/afra-eisma/

Feline Whispers @1646 
Jegens & Tevens, 24-02-2020, Cybil Scott 
jegensentevens.nl/2020/02/feline-whispers-1646/

Feline Whispers 
chmkoome’s blog, 24-02-2020, Kees Koomen 
chmkoome.wordpress.com/tag/afra-eisma/

 
Continental Private Road - Danielle Dean

Uitbuiting is van alle tijden 
Den Haag Centraal, Eline van der Haak  
drive.google.com/file/d/1C_-wEak50RBo3QffyXaumM-6rNi5Xjn4/view?usp=sharing

De verborgen prijs van innovatie – Danielle Dean in 1646 
Metropolis M, 26-07-2020, George Vermij 
www.metropolism.com/nl/reviews/41437_de_verborgen_prijs_van_innovatie_

danielle_dean_in_1646

Art in corona times #17. Danielle Dean, Continental Private Road; 
1646, The Hague 
Villa Next Door 2, 28-07-2020, Bertus Pieters 
villanextdoor2.wordpress.com/2020/07/28/art-in-corona-times-17-danielle-dean-

continental-private-road-1646-the-hague/

Danielle Dean. Continental Private Road 
De Witte Raaf, Editie 207 september-oktober 2020, Dominic van 
den Boogerd 
www.dewitteraaf.be/artikel/detail/nl/4833

Waar een wil is, is een weg 
Jegens & Tevens, 22-07-2020, Frits Dijcks 
jegensentevens.nl/2020/07/waar-een-wil-is-is-een-weg/

SPECIAL: GO GO Gallery Show #2 
De Kunstmeisjes, 13-06-2020 
kunstmeisjes.com/special-go-go-gallery-show-2/

Danielle Dean at 1646 
Art Viewer, 14-07-2020 
artviewer.org/danielle-dean-at-1646/ 

Danielle Dean at 1646, The Hague 
Arte Fuse, 18-07-2020 
artefuse.com/2020/07/18/danielle-dean-at-1646-the-hague/

Danielle Dean at Project Space 1646 
Contemporary Art Daily, 08-08-2020 
contemporaryartdaily.com/2020/08/danielle-dean-at-project-space-1646/

Den Haag Centraal: Uitbuiting is van alle tijden 
Art The Hague, 17-07-2020, Eline van der Haak 
artthehague.nl/den-haag-centraal-uitbuiting-is-van-alle-tijden-2/

Radical Angels - Jaakko Pallasvuo

Jaakko Pallasvuo: Radical Angels 
Mutual Art, 14-09-2020 
www.mutualart.com/Exhibition/Jaakko-Pallasvuo--Radical-

Angels/1E7786ED952F27FE

Radical Angels by Jaakko Pallasvuo 
Hoogtij 
https://www.hoogtij.net/en/galerie/1646-2/?cn-reloaded=1

Exhibition Radical Angels  
The Hague Contemporary Art Weekend-  
weekend.thehaguecontemporary.nl/program/exhibition-radical-angels/

Jaakko Pallasvuo at 1646 
Art Viewer, 22-09-2020 
artviewer.org/jaakko-pallasvuo-at-1646/

The Salty Testament – Part I: Melancholy of 
the Apostles - Agnes Scherer

Agnes Scherer: The Salty Testament - Part I: Melancholy of the 
Apostles  
De Kunstkrant, 16-10-2020 
www.kunstkrant.nl/nieuws/agnes-scherer-the-salty-testament-part-i-melancholy-of-

the-apostles

The Salty Testament: an underwater experience for a rainy day 
Jegens & Tevens, 28-10-2020, Nicole McNeilly 

jegensentevens.nl/2020/10/the-salty-testament-part-1/ 

Ook is ons videoarchief inmiddels ontsloten, wat betekent dat er 
een groeiend overzicht met tot nu toe 29 video’s te zien zijn op 
onze nieuwe website en YouTube kanaal. Dit zijn opnames van 
performances, lezingen, gesprekken of andere evenementen uit de 
geschiedenis van ons programma.  

Met betrekking tot de flyers hebben we in 2020 de effectieve 
strategie uit 2019 voortgezet: kortere teksten die informatief en 
uitnodigend zijn.

1646 kiest voor meer aanwezigheid en investering op sociale 
media. Het resultaat is dat wij in de aantallen volgers rap 
gegroeid zijn in 2020. Op deze manier wordt het inzichtelijker wie 
ons publiek al is, en welke doelgroepen we nog meer kunnen 
aanspreken. 

Behalve door middel van een actief en gevarieerd programma, 
hebben we het afgelopen jaar op de volgende wijze inhoud 
gegeven aan onze PR en communicatie:

• door de flyer- en tentoonstellingsteksten aan te bieden ter 
verrijking en als onderdeel van de tentoonstelling: toegankelijk 
zonder de stem van de kunstenaar te versimpelen;

• actieve aanwezigheid en interactie op sociale media;
• informatie, beeld, E-mail conversaties en recensies 

aanbieden via onze website;
• samenwerking met collega-instellingen; 
• ‘The Hague Contemporary’ als gezamenlijk publiciteit-

platform;
• (Inter)nationale samenwerkingen op inhoudelijk vlak met 

partijen die ons verdere zichtbaarheid kunnen verschaffen, 
zoals de MAR en CA2M;

• Het Friends of 1646 programma, dat donateurs aan 1646 
bindt bij wijze van een kunstwerk dat zij in ontvangst kunnen 
nemen iedere keer dat zij ons steunen.

In het afgelopen jaar heeft 1646 op de volgende manieren 
bekendheid aan haar programma gegeven: 

• via nieuwsbrieven-mailing (2.762 contacten);
• het versturen van persberichten naar een bestand van 589 

perscontacten van lokaal, nationaal en internationaal bereik, 
waaronder landelijke kunst- en dagbladen, en gericht op 
bekendheid onder journalisten van de grote kranten;

• via onze website (14.086 unieke bezoekers in 2020);
• via podcast (in 2020 maakten wij 5 podcast die totaal 267 

keer zijn beluisterd);
• via ons groeiende videoarchief dat in 2020 is ontsloten met 

29 video’s;
• via onze Facebookpagina (5.600 likes, 6.124 followers), 

Instagram (4.169 followers, met een bereik tot zo’n 15.000 per 
post), YouTube (2.226 views) en Soundcloud (ca. 267 keer 
afgespeeld); 

• door aanwezigheid in (inter-)nationale vakmedia door 
advertenties te plaatsen op de websites van Metropolis M, 
Frieze en Art Viewer en tevens deel te nemen aan de agenda 
van Frieze Magazine;

• door te adverteren op Facebook;
• door te adverteren op Instagram;
• door te adverteren op de website en in de papieren agenda 

van The Hague Contemporary, met een bereik van 7.000 
agenda’s in de Randstad;

• door onze informatie te sturen naar verschillende 
cultuuragenda’s zoals ArtForum, Jegens & Tevens, galeries.
nl, Den Haag.com;

• door binnen Den Haag, Rotterdam en Amsterdam onze 
flyers (oplage: 2.500 stuks) te verspreiden op een groot 
aantal adressen, variërend van de kunstenaarsinitiatieven, 
galeries, broedplaatsen, kunstinstellingen en musea, tot 
verschillende podia voor dans, muziek en toneel, filmhuizen, 
bibliotheken, cafés, HBO-opleidingen (waaronder natuurlijk 
de kunstacademies), in cursuscentra en in winkels voor 
kunstenaarsbenodigdheden;

• door op landelijk niveau de uitnodigingen en pakketjes 
met flyers per post te verspreiden over de 50 belangrijkste 
galeries, kunstinstellingen, musea, kunstopleidingen en 
kunstenaarsinitiatieven;

• door deelname aan de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie 
van de Haagse beeldende-kunstinstellingen;

• publicatie van e-mailconversaties tussen de kunstenaar en 
een correspondent bij de solotentoonstellingen via website en 
in print.
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22. Kwantitatieve gegevens 
 

Raming 
2020

Realisatie 
2020

Raming 
2021

ACTIVITEITEN (excl. beurzen en manifestaties) 
Tentoonstellingen in Den Haag in eigen huis aantal 5 5 5
Bezoekers totaal aantal 3.150 2.693 3250
waarvan betalende bezoekers 0 0 0
waarvan niet-betalende bezoekers 3.150 2.693 3.250
Deelnemende kunstenaars totaal aantal 5 13 5
waarvan wonend/werkend in Den Haag 1 2 0
waarvan uit de rest van Nederland 0 0 1
waarvan uit het buitenland 4 11 4

Presentaties elders totaal aantal 2 0 0
waarvan in Den Haag buiten eigen huis 0 0 0
waarvan in de rest van Nederland 0 0 0
waarvan in het buitenland 2 0 0
Bezoekers aantal 1.800 0 0
Deelnemende kunstenaars wonend/ 
werkend in Den Haag

aantal 0 0 0

Lezingen / debatten / symposia / sessies aantal 9 3 9
Bezoekers totaal aantal 700 131 700
waarvan betalende bezoekers 0 0 0
waarvan niet-betalende bezoekers 700 131 700
Deelnemende kunstenaars totaal aantal 16 3 16
waarvan wonend/werkend in Den Haag 2 1 2
waarvan uit de rest van Nederland 0 0 0
waarvan uit het buitenland 14 2 14

Overige activiteiten: performances / events / 
filmvertoningen

aantal 14 7 15

Bezoekers totaal aantal 346 901 1115
waarvan betalende bezoekers 0 0 0
waarvan niet-betalende bezoekers 346 901 1115
Deelnemende kunstenaars totaal aantal 6 21 6
waarvan wonend/werkend in Den Haag 1 1 0
waarvan uit de rest van Nederland 0 0 1
waarvan uit het buitenland 5 20 5

DEELNAME AAN BEURZEN EN MANIFESTATIES
In Den Haag aantal 5 6 6
Met aantal kunstenaars aantal 4 5 6
Bezoekers aantal 750 1.171 500
In de rest van Nederland aantal 0 0 0
Met aantal kunstenaars aantal 0 0 0
Bezoekers aantal 0 0 0
In het buitenland aantal 1 0 0
Met aantal kunstenaars aantal 1 0 0
Bezoekers aantal 20.000 0 0

I’m interested in all forms of object theatre as a way to lend 
artifacts agency’ – in conversation with artist Agnes Scherer 
Metropolis M, 6-11-2020, Lena van Tijen 
www.metropolism.com/nl/features/42069_i_m_interested_in_all_forms_of_object_

theatre_as_a_way_to_lend_artifacts_agency_in_conversation_with_artist_agnes_

scherer

The Salty Testament 
Kees Koomen, 4-11-2020 
chmkoome.wordpress.com/2020/11/04/the-salty-testament/

Opening Agnes Scherer: The Salty Testament 
AllEvents  
allevents.in/the%20hague/opening-agnes-scherer-the-salty-

testament/200020229760020

YWY, Visions – Pedro Neves Marques

Pedro Neves Marques and Zahy Guajajara at 1646 
Art Viewer, 10-12-2020 
artviewer.org/pedro-neves-marques-and-zahy-guajajara-at-1646/ 

Art in corona times 55. Pedro Neves Marques & Zahy Guajajara, 
Ywy, Visions 
Villa Next Door 2, 20-1-2021, Bertus Pieters 
villanextdoor2.wordpress.com/2021/01/20/art-in-corona-times-55-pedro-neves-

marques-zahy-guajajara-ywy-visions-1646-the-hague/

Street view cinema – Adam Centko en 
Carmen Roca Igual

1646 Street view Cinema in The Hague 
Arts Talk Magazine.nl  
artstalkmagazine.nl/1646-street-view-cinema-in-the-hague/

Unlocked/Reconnected – Carmen Roca Igual

Wegens omstandigheden geopend 
Jegens & Tevens, 04-06-2020 
jegensentevens.nl/2020/06/wegens-omstandigheden-geopend/

Hoogtij #60

De Haagse Hedendaagse Kunstroute Hoogtij #60 
Fotovaak.nl, Martin Simonis 
fotovaak.nl/de-haagse-hedendaagse-kunstroute-hoogtij-60/

KABK alumni during Hoogtij #60 
KABK 
www.kabk.nl/agenda/kabk-alumni-during-hoogtij-60
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Toelichting op de kwantitatieve gegevens

De tabel is opgesteld volgens het model van Gemeente Den 
Haag. Voor activiteiten waarvoor het model geen ruimte bood 
zijn rubrieken toegevoegd. De ‘Raming 2020’ is gebaseerd op het 
Begroting en Activiteitenplan 2020 d.d. 13-09-2019’ en ‘Raming 
2021’ op ‘Herziene begroting en activiteitenplan 2021 d.d. 18-09-
2020’.

Toegang tot 1646 is gratis, er worden geen kaartjes verkocht. 
Hierdoor is het bij drukke openingen en events lastig het aantal 
bezoekers nauwkeurig te tellen. Op deze momenten wordt het 
aantal bezoekers geschat. Echter vanaf het begin van de Corona 
pandemie hebben bezoekers een tijdslot gereserveerd voor 
openingen en events, wat ons precieze informatie geeft. De 
bezoekers tijdens reguliere openingstijden worden standaard 
geteld. De bezoekersaantallen in dit overzicht berusten daarom 
deels op tellingen en deels op schattingen. 

Tentoonstellingen in eigen huis
Voor het gerealiseerde aantal tentoonstellingen in 2020  zijn alleen 
de tentoonstellingen meegerekend die in 2020 zijn geopend. De 
tentoonstelling Mechanism of a Lock van Molly Palmer is dus niet 
meegeteld, echter het aantal bezoekers van deze tentoonstelling in 
2020 is wel meegeteld.

Het aantal bezoekers aan tentoonstellingen tijdens openingen en 
reguliere openingstijden was als volgt:
• Mechanism of a Lock, Molly Palmer: 116 bezoekers tijdens 

reguliere openingstijden, dit betreft alleen de bezoekers in 
januari 2020;

• Feline Whispers, Afra Eisma: ca. 250 bezoekers op de opening 
en 242 tijdens reguliere openingstijden;

• Continental Private Road, Danielle Dean: 73 bezoekers op de 
opening en 100 bezoekers tijdens reguliere openingstijden;

• Radical Angels, Jaakko Pallasvuo: 75 bezoekers tijdens de 
opening en 291 tijdens reguliere openingstijden;

• The Salty Testament, Part 1: Melancholy of the Apostles, 
Agnes Scherer: 54 bezoekers tijdens de opening en 72 tijdens 
reguliere openingstijden;

• YWY, Visions, Pedro Neves Marques: 25 bezoekers tijdens 
opening en 33 tijdens reguliere openingstijden.

Een deel van de ‘lezingen en bijeenkomsten’, ‘overige activiteiten’ 
en ‘manifestaties en festivals’ vond plaats gedurende de 
tentoonstellingen. De bezoekers van deze activiteiten zijn daarom 
meegeteld bij het totale aantal bezoekers aan de tentoonstellingen. 
Zo zijn er 131 bezoekers van de lezingen en bijeenkomsten 
(waarvan 88 online), 901 van de overige activiteiten en 1.171 
(waarvan 437 online) van festivals en manifestaties meegeteld bij 
de tentoonstellingen.

Verder hebben we buiten de tentoonstellingen om nog 
verschillende groepen ontvangen met een presentatie over 1646, 
dat gaat om ca. 196 bezoekers, waarvan 20 online.

Lezingen / bijeenkomsten
• 2 Background Evenings (Danielle Dean, 13 bezoekers en 

Agnes Scherer, 88 online bezoekers);
• 1 Coffee and Talks-bijeenkomst (Afra Eisma, ca. 30 bezoekers);

Overig: performances / events / filmprogramma’s
• 4 Background Evenings (Molly Palmer, ca. 52 bezoekers; Afra 

Eisma, ca. 60 bezoekers; Jaakko Pallasvuo, 7 bezoekers; Pedro 
Neves Marques, 14 bezoekers);

• 3 Korte Events (Street view cinema met Carmen Roca Igual 
en Adam Centko, ca. 300 bezoekers (mensen die langsliepen 
en zijn blijven staan); deelname Unlocked/Reconnected met 
Carmen Roca Igual, ca. 328 bezoekers; Openingsavond/event 
The Ongoing Conversation #7, 140 bezoekers).

 
De bezoekers van Unlocked/Reconnected bestaan uit bezoekers 
die in deze periode de reguliere tentoonstellingen en events 
bezochten en tijdens dat bezoek ook de film van Carmen Roca 
Igual hebben gezien.

Deelname festivals / manifestaties / beurzen
Op de eigen locatie: 
• Hoogtij #60 (ca. 200 bezoekers), 
• Hoogtij #61 (267 online bezoekers),
• The Hague Contemporary Weekend (116 bezoekers), 
• Hoogtij #62 (95 bezoekers en 170 online bezoekers) 
• Museumnacht (54 bezoekers) 

Elders in Den Haag: 
• deelname aan de gezamenlijke nieuwjaarsborrel Haagse 

Beeldende Kunstinstellingen (op basis van Facebook-event: 
269 bezoekers).

Kunstenaarsondersteuning
In 2020 is de in Amsterdam gebaseerde kunstenaar Baha Görkem 
Yalim (TR) te gast geweest in het gastatelier van 1646.  
Ter voorbereiding van hun solotentoonstellingen hebben Afra 
Eisma en Agnes Scherer enkele weken gebruikgemaakt van het 
gastatelier.

Publicaties, websites en andere digitale media
Onder het aantal gedrukte publicaties worden de 
e-mailconversaties (4. Contextuele Randactiviteiten) gerekend. 
Onder digitale media worden de website en verschillende social 
media kanalen gerekend (19. PR en communicatie).

Raming 
2020

Realisatie 
2020

Raming 
2021

KUNSTENAARSONDERSTEUNING 
Deelnemende kunstenaars gastateliers 1646 totaal aantal 6 3 6
wonend/werkend in Den Haag 1 1 0
uit de rest van Nederland 0 1 1
uit het buitenland 5 1 5
Kunstenaars op uitwisseling naar residencies in het 
buitenland via 1646 totaal

aantal 0 0 0

wonend/werkend in Den Haag 0 0 0
uit de rest van Nederland 0 0 0
uit het buitenland 0 0 0

CULTUUREDUCATIE: AANBOD IN SCHOOLVERBAND
Aanbod voor Haagse scholen
Lessen / activiteiten primair onderwijs aantal 0 0 0
Deelnemende scholen primair onderwijs aantal 0 0 0
Deelnemende leerlingen primair onderwijs aantal 0 0 0
Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs aantal 0 0 0
Deelnemende scholen voortgezet onderwijs aantal 0 0 0
Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs aantal 0 0 0
Aanbod voor niet-Haagse scholen
Lessen / activiteiten primair onderwijs aantal 0 0 0
Deelnemende scholen primair onderwijs aantal 0 0 0
Deelnemende leerlingen primair onderwijs aantal 0 0 0
Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs aantal 0 0 0
Deelnemende scholen voortgezet onderwijs aantal 0 0 0
Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs aantal 0 0 0

PUBLICATIES, WEBSITES EN ANDERE DIGITALE MEDIA
Gepubliceerde teksten
waarvan op website aantal 6 0 0
waarvan gedrukt (tevens beschikbaar op website) aantal 6 5 6
totale oplage gedrukte publicaties aantal 900 2.693 3.750
Digitale Media
Bezoeken website(s) totaal** aantal 15.000 21.683 24.000
Unieke bezoekers totaal (IP-adres)** aantal 10.000 14.086 17.000
Gemiddelde duur van een bezoek (minuten)** min. 01:00 01:44 02:00
Ontvangers digitale nieuwsbrieven aantal 2.800 2.762 3.000
Podcast listeners aantal 0 267 700
Youtube views aantal 0 2.226 4.000
Facebook likes/volgers aantal 5.200 6.124 7.000
Instagram volgers aantal 2.000 4.169 5.500
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Voortzetting vriendennetwerk

De activiteiten in het kader van het vriendennetwerk zullen in 
2021 worden voortgezet. Het is onze ambitie om het ‘Friends of 
1646-programma’ verder uit te breiden, daarom is hier aandacht 
aan besteed bij het ontwerpen van onze nieuwe website. Een 
belangrijk onderdeel van de nieuwe website is dat het een 
webshop functionaliteit heeft voor het ‘Friends of 1646’ programma. 
Het plaatsen van de ‘Friends-editions’ in een webshop maakt het 
programma beter inzichtelijk, toegankelijk en herkenbaar.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Project Space 1646 wordt in 2021 
voortgezet in de samenstelling die in 2018 is ontstaan: de heren 
S.H.J. Buijs en R.F.T. The (penningmeester), mevrouw Gouwenberg 
(tweede termijn) en mevrouw J.A. McNab (voorzitter). Hiermee zijn 
alle functies binnen het bestuur voorlopig bezet.

Organisatie

De huidige aanstelling van de medewerker Communicatie en 
PR wordt in 2021 uitgebreid tot 3 dagen per week. Daarnaast 
wordt er iemand aangenomen om de coördinatie van het 
vriendenprogramma op zich te nemen, zodat daar gefocuste 
aandacht voor is.

23. Vooruitblik:  
2021 en verder

Activiteiten

In 2021 zal 1646 zich richten op het voortzetten en verder 
uitwerken van de huidige activiteiten, voor zover dat mogelijk is in 
de Corona pandemie.

De belangrijkste programmaonderdelen in 2021 zijn: 
• 5 soloprojecten: ieder soloproject omvat een 

residency-periode, de ontwikkeling van nieuw werk, 
een solotentoonstelling, een background evening, 
e-mailconversatie en een podcast.

• 6 residencies: 5 residencies gekoppeld aan de soloprojecten 
en 1 residency gekoppeld aan een open call

• Short events
• Educatieve activiteiten
• Studiereizen
• Samenwerkingen
 
Het merendeel van deze activiteiten wordt voortgezet zoals dat 
in 2020 is beschreven of opgezet. De vijf soloprojecten in 2021 
worden georganiseerd met Su Hui-Yu, Roee Rosen, Jani Ruscica, 
Teresa Solar en Simon Wald-Lasowski. Via de studiereizen gaan 
we ons bereik vergroten en meer buiten Europa reizen om diverse 
culturele talen naar Nederland te kunnen halen.

1646 heeft in 2020 een nieuwe focus op samenwerkingen ingezet, 
dat zetten we in 2021 voort.

Samenwerkingen

We geloven dat 1646 het aangaan van samenwerkingen verder 
moet ontwikkelen als methode om ons programma en onze 
internationale positie te versterken, om een nieuw publiek te 
bereiken en nieuwe connecties te maken (7. Samenwerkingen).  
Er zijn al een aantal concrete plannen voor samenwerkingen in 
2021, die worden hieronder kort benoemd.

Internationale samenwerkingen

• Centro de Arte Dos de Mayo – 1646 zet haar drie jaar 
durende partnerschap met het Centro de Arte Dos de Mayo 
(CA2M) in Madrid voort. Ieder jaar produceert een jonge 
kunstenaar nieuw werk, dat zowel in Madrid als in Den Haag 
gepresenteerd wordt. De kunstenaar op de short list voor 2021 
is Teresa Solar.

• Liquid Architecture – Begin 2021 zijn gaan we samenwerken 
met het Australische Liquid Architecture, vertegenwoordigt 
door kunstenaars Nathan Gray, Danny Zuvela en Makiko 
Yamamoto.

• De samenwerking bestaat uit een experimenteel audio 
project, waarin de dynamiek van taal binnen de context van 
hedendaagse kunst wordt onderzocht in de vorm van een 
radioprogramma en een reeks podcasts. De verschillende 
afleveringen van de podcast zullen op verschillende platforms, 
waaronder de website van 1646 te beluisteren zijn.

Lokale samenwerkingen 

• Page Not Found – Ongeveer twee jaar geleden heeft Page 
Not Found (PNF) een ruimte geopend naast 1646 op de 
Boekhorststraat. PNF is een non-profit organisatie met als 
doel het publiceren als artistieke praktijk te stimuleren.  
 
Vanaf 2020 geven kunstenaars die bij 1646 een tentoonstelling 
opbouwen of een residency doen een publieke presentatie bij 
PNF over hun publicaties. Deze presentatie dient enerzijds als 
teaser voor de tentoonstellingen bij 1646 en als manier voor 
de kunstenaars om hun publicaties te promoten die later via 
PNF verkocht kunnen worden.

PR en Communicatie

Naast al de strategieën, die eerder al in het onderdeel ‘19. PR en 
communicatie’ genoemd werden en die meegenomen worden 
naar het komende jaar, gaan we ons nadrukkelijk inzetten om 
nieuwe stappen te maken om naar buiten te treden.

Het uitbouwen van samenwerkingen zal een cruciaal deel van onze 
toekomstplannen worden - met als doel onze positie te versterken 
en ons bereik onder een breed publiek en directe connecties te 
verbreden. Enerzijds door ervoor te zorgen dat ons experimentele 
programma een zo divers mogelijk publiek bereikt. Anderzijds om 
ervoor te zorgen dat de gekozen provocerende onderwerpen die 
we aansnijden aankomen bij nieuwe doelgroepen. Ook werken 
we aan de verbinding met het veld om ervoor te zorgen dat 
(inter)nationale kunstinstellingen interesse krijgen in opkomende 
kunstenaars die nieuw werk tonen dat geproduceerd is in 1646.

Daarnaast willen we ons richten op het verhogen van de 
doordeweekse bezoekersaantallen. Om dit te bewerkstelligen 
willen we onder andere actiever spelen met onze ligging nabij het 
centrum. Een voorbeeld hiervan is dat wij op donderdagavond 
dezelfde openingstijden tot 21:00 uur gaan hanteren als de winkels 
in het centrum tijdens koopavond. Op die manier kunnen werkende 
mensen de tentoonstellingen doordeweeks ook makkelijker 
bezoeken.

De zwaardere inzet van onze PR medewerker geeft ons de 
mogelijkheid aan een verbetering van onze communicatiestrategie 
te werken. Bijvoorbeeld door verschillende strategieën te 
ontwikkelen om specifiek de Frisse Blikken en Cultuursnuivers te 
bereiken: door gebruik te maken van platformen als In de Buurt en 
via gerichte campagnes tijdens de koopavonden.
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26. Begroting 2021 

Stichting Project Space 1646                                                 
Inclusief BTW Totaal

Bijdrage 
MBP     
2021-2024 
Gemeente 
Den Haag

Bijdrage 
Mondriaan 
Fonds ivm 
Programma 
2020-2022

Overig 
publiek

Overig 
privaat

BATEN
A SUBTOTAAL OPBRENGSTEN € 7.356 € 0 € 0 € 2.736 € 4.620 

Directe opbrengsten 
A.1 Publieksinkomsten € 2.500 - - - € 2.500 
A.2 Sponsorinkomsten - - - - -
A.3 Overige inkomsten - - - - -

Indirecte inkomsten
A.4 Diverse inkomsten                                                                                 € 4.856 - - € 2.736 € 2.120 

B € 375.687 € 163.040 € 156.547 € 48.350 € 7.750 
B.1 Subsidie ministerie OCW of cultuurfondsen                                                                                € 156.547 - € 156.547 - -
B.2 Meerjarige subsidie provincie - - - - -
B.3.1 Subsidie Gemeente Den Haag  

Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur                          
€ 163.040 € 163.040 - - -

B.3.2 Overige subsidies gemeente Den Haag                                                                                     € 18.950 - € 18.950 -
B.4.1 Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen                                   € 29.400 - - € 29.400 -
B.4.2 Overige bijdragen uit private middelen                                                   € 7.750 - - - € 7.750 

Som der baten (A+B) € 383.043 € 163.040 € 156.547 € 51.086 € 12.370 

LASTEN
C SUBTOTAAL BEHEERLASTEN € 58.567 € 37.051 € 17.980 € 3.536 € 0 
C.1 Beheerlasten personeel € 23.499 € 15.849 € 7.650 - -
C.2 Beheerlasten materieel € 35.068 € 21.202 € 10.330 € 3.536 -

D SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN € 324.477 € 125.989 € 138.567 € 47.550 € 12.371 
D.1 Activiteitenlasten personeel € 168.255 € 96.698 € 62.457 € 5.600 € 3.500 
D.2 Activiteitenlasten materieel € 156.222 € 29.291 € 76.110 € 41.950 € 8.871 

Som der lasten (C+D) € 383.044 € 163.040 € 156.547 € 51.086 € 12.371 

SALDO uit gewone bedrijfsvoering € 1- € 0 € 0 € 0 € 1-
SALDO rentebaten en -lasten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
SALDO buitengewone baten & lasten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
EXPLOITATIERESULTAAT € 1- € 0 € 0 € 0 € 1-

24. Financiën 2020 en 2021

In 2020 hadden we te maken met de Covid-19 
pandemie, een uitdaging waardoor wij flexibel 
moesten omgaan met de programmering. 
Ondanks verschuivingen in de planning en 
uitvoering, hebben wij bijna alle activiteiten 
kunnen realiseren. In financieel opzicht heeft 
dit gevolgen gehad voor ons resultaat. Het 
resultaat over 2020 bedraagt EUR 15.363 
(begroot: EUR 0). De stijging van het resultaat 
is mede veroorzaakt door hogere opbrengsten 
(EUR 6.622) en lagere kosten (EUR 8.741) dan 
begroot. De opbrengsten zijn toegenomen 
door de genereuze steunmaatregel Covid-19 
van de Gemeente Den Haag waarmee zij ons 
acht maanden huur hebben teruggegeven, 
waar wij enorm dankbaar voor zijn, en kleinere 
incidentele subsidies van Fins Cultureel 
Instituut voor de Benelux en Taiwan Cultural 
Center in Parijs. De kosten zijn lager dan 
begroot met name doordat wij vanwege 
Covid-19 geen scoutingreizen hebben 
kunnen ondernemen en ook weinig reis- en 
transportkosten voor de kunstenaars hadden. 
Daarnaast waren representatiekosten voor 
evenementen lager omdat evenementen deels 
niet door konden gaan of online plaatsvonden.

De opbrengsten betreft met name subsidies van de Gemeente 
Den Haag en het Mondriaan Fonds. Deze subsidieverstrekkers 
vereisen dat de door hen beschikte middelen worden besteed aan 
het doel van de stichting. Hierdoor is de organisatie dan ook niet 
gericht op het maken van winst en daarmee het creëren van eigen 
vermogen. De solvabiliteit is daarmee geen KPI waar de stichting 
op stuurt. De insteek van de stichting is dat zij in staat is om aan 
haar lopende verplichtingen te voldoen. Gezien de stand van de 
liquide middelen en de nog openstaande korte termijn vorderingen 
is de stichting hiertoe in staat.

In 2021 hoopt de stichting een inhaalslag te kunnen maken op het 
gebied van scouting. De Stichting realiseert zich echter ook dat 
er voorzichtig omgegaan dient te worden met het beschikbare 
budget omdat de pandemie nog niet over is en naar alle 
waarschijnlijkheid een financiële nasleep zal hebben. De stichting 
verwacht één majeure investeringen in het jaar 2021, namelijk 
een investering in de productie van een nieuw videowerk van 
kunstenaar Roee Rosen. De stichting wilt deze investering dekken 
met een aanvraag bij de Gemeente Den Haag voor Haagse Kunst- 
en Cultuurprojecten. Daarnaast investeert de stichting enkel in 

activa die bijdragen aan het ten uitvoer brengen van activiteiten. 
Dit betreft voornamelijk investeringen in activa met een waarde  
< EUR 2.000.

De stichting huurt arbeidskrachten in die zorgdragen voor 
de uitvoer van de activiteiten. De stichting verwacht hierin 
geen verandering in aan te brengen in 2021. De stichting heeft 
daarnaast geen activiteiten gericht op het doen van onderzoek 
en ontwikkeling. Ook in 2021 heeft de Stichting naast de jaarlijkse 
bijdrage van de Gemeente Den Haag een bijdrage toegezegd 
gekregen van Mondriaanfonds. De overige projectsubsidies 
(waaronder Stichting Stroom) zullen gedurende 2021 worden 
aangevraagd.

25. Risico’s
De toekenning van middelen door de Gemeente Den Haag voor de 
periode 2021 – 2024 geeft een goede basis.

Tezamen met de toekenning van het Mondriaan Fonds voor 
de jaren 2020, 2021 en 2022 zorgt dit ervoor dat de door de 
stichting ingehuurde medewerkers en de door haar ingezette 
kunstenaars naar behoren kunnen worden betaald. De stichting 
ziet als haar belangrijkste financiële risico het op peil houden 
van haar opbrengsten. Immers als inkomstenbronnen opdrogen, 
dan zorgt dit voor te weinig financiële middelen om de betrokken 
medewerkers voor hun inzet te belonen.

De Covid-19 uitbraak lijkt vooralsnog geen grote impact te hebben 
op de financiële situatie van de stichting tot eind 2021, behalve wat 
teruggelopen publieksbijdragen en mogelijk bijkomende kosten 
voor het online uitvoeren van projecten.
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27. Beleid vrij  
besteedbare reserves
Het beleid rondom het eigen vermogen is dat het eigen vermogen 
uiteindelijk wordt besteed aan het doel van de stichting. Dit is 
eveneens een vereisten vanuit de ANBI-status. Eventuele vrij 
besteedbare reserves zullen worden ingezet om de continuïteit van 
1646 te waarborgen.

28. Cultural Governance
Naar de definitie van de Governance code cultuur, is 1646 ingericht 
volgens het ‘bestuur-model’. Het bestuur van de stichting is 
eindverantwoordelijk voor alle beslissingen en het beleid van 1646. 
De eigenlijke coördinatie, productie, ontwikkeling van inhoudelijk 
en financieel beleid en het opstellen van de begrotingen en 
planning, zijn gedelegeerd aan de directie (de vaste groep 
organisatoren van 1646), die op regelmatige basis, in ieder 
geval vier keer per jaar, met het bestuur overlegt over strategie, 
algemeen beleid en de financiële stand van zaken (begroting, 
jaarrekening etc). Belangrijke (financiële) beslissingen en nieuwe 
plannen worden vooraf aan het bestuur voorgelegd en worden 
niet zonder toestemming van het bestuur uitgevoerd. Los van de 
rol van toezichthouder, heeft het bestuur een adviserende functie: 
ze geeft de directie gevraagd en ongevraagd feedback en brengt 
expertise in.
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1. Balans per 31 december 2020  
 
Na bestemming saldo baten en lasten

Activa

Passiva

Financieel jaarverslag 2020 van  
Stichting Project Space 1646

Boekhorststraat 125
2512 CN Den Haag

1     BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na bestemming saldo baten en lasten)

ACTIVA
31-12-2020 31-12-2019

€ € 

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  563              851              

VLOTTENDE ACTIVA

Overige vorderingen en overlopende activa 13.206         38.496         

Liquide middelen  82.267         39.730         

96.036         79.077         

-6-

PASSIVA
31-12-2020 31-12-2019

€ €

EIGEN VERMOGEN  

Algemene reserve  52.317 43.543
Bestemmingsreserve Publiek 0 0
Bestemmingsreserve Privaat 18.589 12.000
 70.906         55.543         
KORTLOPENDE SCHULDEN  

Overige schulden en overlopende   
passiva  25.130         23.534         

25.130         23.534         

 96.036         79.077         
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2. Staat van baten en lasten 2020 
 
Conform aangepaste begroting

3. Grondslagen 
van waardering en 
resultaatbepaling

3.1 Algemeen

 
Stichting Project Space 1646 is statutair gevestigd Boekhorststraat 
125 te Den Haag, met KvK-nummer 27312552.

Activiteiten
De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het 
initiëren en organiseren van kunstprojecten.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode 
van een kalenderjaar.

Richtlijnen jaarrekening 2020
De jaarrekening is opgesteld conform de “Richtlijn verantwoording 
subsidies Den Haag 2017 met één bijlage Inrichting jaarrekening 
2020” zoals bedoeld in de brief van de Dienst OCW d.d. 1 oktober 
2019 met kenmerk ABBA/VL/24928.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met de 
richtlijnen voor de jaarverslaggeving in het bijzonder CI (Kleine 
Organisaties zonder winststreven).

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling

Subsidies
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van definitieve vaststelling 
van de subsidies op het genoemde bedrag.

3.2 Grondslagen voor het waarderen van 
activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van 
activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op 
historische kosten.

De activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde, 
tenzij in onderstaande toelichting anders is vermeld.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het 
waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 
ervan naar de Stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt 
in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom aan 
middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang 
van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer 
een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend 
met een vermeerdering van een actief of een vermindering van 
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt 
wanneer een vermindering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermindering van een actief of een 
vermeerdering van een verplichting heeft plaatsgevonden,  
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle 
toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle 
risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde 
zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in 
de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet 
meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer 
wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de 
toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de 
bepaling van de waarde.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode 
waarop zij betrekking hebben.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s.

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
(conform aangepaste begroting)

Werkelijk Begroting Werkelijk
2020 2020 2019

€ € €

 BATEN
Gemeentelijke exploitatiesubsidie 120.299 113.950 110.612
Overige subsidiebaten gem. Den Haag 46.617 45.000 0
Overige subsidiebaten 180.130 175.407 114.634

 Overige baten 6.288 12.356 11.030
Totaal 353.335 346.713 236.276

LASTEN
 Personeelskosten 162.525 167.497 102.008
 Huisvestingskosten 18.681 16.491 15.755

Organisatiekosten 20.242 17.835 11.601
Activiteiten 136.524 144.890 94.893

 Totaal 337.972 346.713 224.257

 Resultaat 15.363 0 12.019
       
 Resultaatbestemming:    
 Toevoeging/Onttrekking aan algemene reserve 8.774 0 12.019

Onttrekking aan bestemmingsreserve publiek 0 0 0
Toevoeging aan bestemmingsreserve privaat 6.589 0 0

Resultaat na bestemming 0 0 0
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4 Toelichting op de balans 
per 31 december 2020

Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta’s 
Transacties in vreemde valuta’s
Transacties luidend in vreemde valuta’s worden omgerekend naar 
euro’s tegen de geldende wisselkoers per de transactiedatum. 
In vreemde valuta’s luidende monetaire activa en verplichtingen 
worden per balansdatum in de functionele valuta omgerekend 
tegen de op die datum geldende wisselkoers.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management 
zich oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt 
die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten 
en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen 
worden voortdurend beoordeeld.

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode 
waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële 
instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële 
derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële 
instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen  
verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de  
cumulatieve afschrijvingen. Activa worden gewaardeerd  
indien de verkrijgingsprijs hoger is dan EUR 750.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over 
de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de 
economische levensduur. Het afschrijvingspercentage voor 
inventaris is 20%.

Bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden 
beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer 
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden 
dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. 
De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt 
bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de 
geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen 
die het actief naar verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte 
contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden 
bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil 
tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder 
aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële 
verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode. 
Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is 
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de 
schuld.

Opbrengstverantwoording
Overheidssubsidies die geen betrekking hebben op activa worden 
in het resultaat verantwoord wanneer de desbetreffende kosten 
zijn gemaakt en aan de voorwaarden voor subsidiëring is voldaan.

De subsidie van de Gemeente Den Haag is in de baten verant-
woord in het verslagjaar waarop de toekenning betrekking heeft.

Begroting
De stichting hanteert geen begroting als geheel, die als 
stuurmiddel wordt gebruikt. Per activiteit is een begroting 
opgesteld, mede ten behoeve van de subsidieverstrekker.

4    TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

2020 2019
€ €

4.1 ACTIVA

4.1.1 Materiële vaste activa

Boekwaarden per 1 januari 851 1.139
Investeringen 0 0
Afschrijvingen materiële vaste activa -288 -288
Boekwaarden per 31 december 563 851

31-12-2020 31-12-2019
€ €

4.1.2 Vorderingen en overlopende activa
 
Debiteuren -                690           
Vorderingen 9.232        33.800      
Overlopende activa 3.974        4.006        

13.206      38.496      

In de overlopende activa is ultimo 2020 een bedrag begrepen van EUR 0 (2019: EUR 0) met een resterende looptijd
van langer dan 1 jaar.

Vorderingen

Nog te ontvangen subsidie Stichting Stroom 4.000        16.850      
Nog te ontvangen subsidie Mondriaanfonds -                16.500      
Nog te ontvangen subsidie gemeente Den Haag 4.782        -                
Borg gastenverblijf 450           450           

9.232        33.800      

De nog te ontvangen subsidies hebben betrekking op activiteiten die in 2020 hebben plaatsgevonden
maar nog niet (volledig) in 2020 zijn ontvangen.

4.1.3 Liquide middelen

ING Bank rekening-courant 3.382         242           
ING, zkl. Spaarrekening 78.156      38.156      
Overige 729           1.332        

82.267      39.730      

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

De overige liquide middelen bestaan uit een saldo PayPal account en een kassaldo.
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4.2. PASSIVA

4.2.1 EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve   
Algemene Bestemmings- Bestemmings- Totaal
reserve reserve Publiek reserve Privaat  

Saldo per 1 januari 43.543          -                     12.000              55.543              
Saldo baten en lasten boekjaar 8.774            -                     6.589                15.363              
Saldo per 31 december 52.317          -                     18.589              70.906              

Statutaire bepalingen inzake de resultaatbestemming
In de statuten van de stichting is geen specifieke bepaling ten aanzien van de resultaatbestemming
opgenomen.

Resultaatbestemming
Het bestuur van de stichting heeft het resultaat over het boekjaar als volgt bestemd:
- een toevoeging aan de algemene reserve van: € 8.774
- een toevoeging aan de bestemmingsreserve privaat van: € 6.589

De toevoeging aan de bestemmingsreserve betreft een dotatie aan de Covid 19-bestemmingsreserve
conform de brief van de gemeente Den Haag dd. 16/12/2020 met kenmerk ABBA/VL 24928-A.

31-12-2020 31-12-2019
€ €

4.2.2 Kortlopende schulden en overlopende passiva  

Crediteuren 10-                     15.121              
Waarborgsommen ateliers 98                     98                     
Omzetbelasting 4.320                2.714                
Overlopende passiva 20.722              5.601                

25.130              23.534              

In de kortlopende schulden en overlopende passiva is ultimo 2020 een bedrag begrepen van
€ 98 (2019: € 98) met een resterende looptijd van langer dan 1 jaar.

In de overlopende passiva is een bedrag van € 3.000 begrepen inzake een aan Stroom terug te storten
bedrag dat zij abusievelijk hebben overgemaakt maar niet voor stichting Project Space 1646 was bestemd.
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4.2.3 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
 
De stichting heeft geen meerjarige huurverplichtingen.
De stichting huurt haar pand van de Centrale Vastgoedorganisatie van de Gemeente Den Haag.
De duur van de huurovereenkomst is één jaar. De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend met één
jaar verlengd, tenzij de overeenkomst door huurder of verhuurder wordt opgezegd. De 
opzegtermijn is één maand. De huurprijs over 2020 bedroeg € 9.833,88.
Buiten de eigen locatie huurt de stichting een gastenkamer. De duur van de huurovereenkomst voor deze
kamer is voor onbepaalde tijd en eindigt wanneer de overeenkomst door huurder of verhuurder wordt
opgezegd. De opzegtermijn is één maand.

-14-
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5    TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

De begroting 2020 is opgesteld inclusief BTW. De gerealiseerde lasten 2020 zijn inclusief BTW.

5.1 Baten

5.1.1 Gemeentelijke exploitatiesubsidie
Werkelijk Begroting Werkelijk

2020 2020 2019
 € € €
Gemeentelijke exploitatiesubsidie
De gemeentelijke exploitatiesubsidie is als volgt samengesteld:

Toekenning Gemeente Den Haag 110.861      113.950    108.651      
Trendcorrectie Gemeente Den Haag 2.882          -            1.961          
Subsidie korting huur Covid-19 6.556          -            -              

120.299      113.950    110.612      

Aan de stichting is in het boekjaar een subsidie verleend door de gemeente Den Haag ad €  110.860,83 (ABBA/VL/24928

dd. 1/10/2019) waarvan € 9.833,83 wordt  verrekend met de door de Stichting aan de gemeente verschuldigde huur.

Aan de stichting is een subsidie verleend door de Gemeente Den Haag (i.h.k. Trend 2020/ABBA/VL/24928-T) ad € 2.882,38.

Aan de stichting is in het boekjaar een subsidie verleend door de gemeente Den Haag ad € 6.555,89 (ABBA/VL/24928-A)

Dit betreft een huurkorting wegens Covid.

Overige subsidiebaten gemeente Den Haag

Overige subsidiebaten Gemeente Den Haag 46.617        45.000      -              

Aan de stichting is in het boekjaar een subsidie verleend door de gemeente Den Haag ad € 18.920 (ABBA/VL/28744)

Aan de stichting is in het boekjaar een subsidie verleend door de gemeente Den Haag ad € 28.897 (ABBA/VL/27602),
Op het project Centro de Arte Dos de Mayo is in 2020 een bedrag van € 27.697 aan kosten gemaakt, verantwoord onder de projectlasten.
Het restant ad € 1.200 wordt besteed in 2021.

5.1.2 Overige subsidiebaten

Overige subsidiebaten 180.130      175.407    114.634      

Aan de stichting is in 2019 een subsidie verleend door het Mondriaanfonds ad € 420.000, waarvan

€ 134.906 bestemd voor het boekjaar 2020, € 142.547 voor boekjaar 2021 en € 142.547 voor boekjaar 2022.

Aan de stichting is in het boekjaar aan overige subsidies verleend door het Mondriaanfonds totaal € 18.526.

In 2020 is door Mondriaanfonds een subisie verleend ad € 28.000 i.h.k. van Compensatie kunstenaarshonoria 2021-2022.

Deze subsidie is bedoeld voor 2021-2022 en om die reden niet opgenomen in de jaarrekening 2020.

Door stichting Stroom Den Haag is totaal € 20.000 aan subsidies verleend.

Van het Finnish Cultural Institute Benelux is een bijdrage ontvangen van € 1.197,30.

Van het Taiwan Cultural Center in Paris is een bijdrage ontvangen van € 5.500,00.

5.1.3 Overige baten

De overige baten zijn als volgt samengesteld:

Huurinkomsten ateliers 432             1.296        2.166          
Servicekosten ateliers 480             1.440        1.980          
Sponsoring en bijdragen 2.165          2.120        2.965          
Rentebaten c.q. -lasten -              -            -              
Overige baten (incl. publieksinkomsten) 3.211          7.500        3.919          

6.288          12.356      11.030        
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Werkelijk Begroting Werkelijk
2020 2020 2019

 € € €
5.2 Lasten

5.2.1 Personeelskosten
 
De opbouw van de totale personeelskosten is als volgt te specificeren:

Externe medewerkers 128.181    128.290    94.778      
Bestuurskosten 750           1.000        675           
Overige externe medewerkers 33.595      38.207      6.555        
 162.525    167.497    102.008    

De stichting had gedurende het boekjaar geen werknemers in dienst (vorig boekjaar: geen).

Werkelijk Begroting Werkelijk
2020 2020 2019

€ € €
5.2.2 Huisvestingskosten

Huur 9.834        9.766        9.585        
Energie/servicekosten 4.598        4.800        4.917        
Belasting (gemeente en waterschap) 788           725           733           
Overige huisvestingskosten 3.461        1.200        520           

18.681      16.491      15.755      

De overige huisvestingskosten zijn hoger dan begroot omdat er in het boekjaar diverse kleine investeringen in het pand zijn gedaan.

Werkelijk Begroting Werkelijk
2020 2020 2019

€ € €
5.2.3 Organisatiekosten

Administratiekosten 6.923        9.500        5.589        
Representatiekosten 1.167        750           449           
Kantoorkosten 2.008        1.000        335           
Verzekeringen 1.485        1.450        1.466        
Telecom- & automatiseringskosten 1.223        1.600        830           
Afschrijvingskosten 288           285           288           
Overige organisatiekosten 7.148        3.250        2.643        

20.242      17.835      11.601      

De kantoorkosten zijn hoger omdat er een aantal uitgaven zijn gedaan voor Covid-19 gerelateerde voorzorgsmaatregelen.

De overige organisatiekosten zijn hoger dan begroot wegens advocaatkosten inzake een juridisch geschil.
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Werkelijk Begroting Werkelijk
2020 2020 2019

€ € €

5.2.4 Activiteitenlasten

Honoria kunstenaars en productiebudget 101.745    98.730      62.127      
Kosten gastatelier 10.800      10.560      10.560      
Druk- en verzendkosten 5.558        5.100        1.600        
Advertentiekosten 15.943      18.000      11.979      
Publicaties -                -                -                
Reiskosten 581           8.500        4.941        
Representatiekosten 1.898        4.000        3.685        
 136.524    144.890    94.893      

De reiskosten zijn lager dan begroot omdat scouting vanwege covid-19 reizen niet mogelijk was.

Ook de transport- en reiskosten van kunstenaars zijn als gevolg van covid-19 lager dan begroot.

 

De representatiekosten zijn lager dan begroot omdat er vanwege covid-19 minder openingen van fysieke exposities

zijn geweest.
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