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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.

Samenstelling bestuur

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

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

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

Naam:   I.C.M. Szarzynski
Infunctietreding: 24-01-2022

Rooster van aftreden

Per 14 januari 2022 is Maaike Gouwenberg afgetreden als 
bestuurslid. 

Organisatie

Sinds 2004 werd de programmering en organisatie verzorgd door 
een internationale groep van beeldend kunstenaars.

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 en 
ondersteund 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.

I. 
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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 incidentele subsidieverstrekkers en donateurs, 
Friends, Patrons en Benefactors van 1646.

De Covid-19 pandemie bleef in 2021 greep houden op de 
samenleving. Voor 1646 betekende dit dat de eerste tentoonstelling 
van het jaar op 25 februari alleen voor professionals uit het veld 
open mocht en pas vanaf 5 juni weer voor algemeen publiek. 
Wederom moest er met flexibiliteit op deze veranderingen 
gereageerd worden.

Ondanks de maatregelen en lockdowns, zijn we trots op het 
resultaat van een serie sterke tentoonstellingen, samenwerkingen, 
events & residencies. 1646 is in staat geweest om bijna alles wat 
we gepland hadden te realiseren. Dat is ons gelukt dankzij een 
goed team, slimme oplossingen in uitdagende omstandigheden, 
flexibiliteit en toewijding (en overuren). In 2021 hadden we bijna 
hetzelfde aantal bezoekers als in pre-pandemie jaren.

Daarnaast vonden we oplossingen in de productie van meer online 
content en organiseerden verschillende projecten om tijdens de 
pandemische beperkingen zichtbaarheid te kunnen geven aan 
recent afgestudeerde kunstenaars. Tijdens de Straatbioscoop 
draaiden we het werk van KABK studenten in de etalage van 1646 
zodat het publiek op gepaste wijze toch programmering heeft 
kunnen ervaren. De Call for Graduates, een samenwerking met 
Nest, was een grootschalige tentoonstelling in de publieke ruimte 
van Den Haag waarin het werk van afstuderende studenten uit 
heel Nederland werd vertoond in posterformaat.

Net als het voorgaande jaar hebben we dit 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 niet iedere kunstenaar naar Den Haag kon komen om hun 
tentoonstelling op te zetten.

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
Lokaal en nationaal gezien heeft 1646 een unieke positie 
door haar consequente manier van werken aan immersieve 
solotentoonstellingen van opkomende kunstenaars én 
internationaal gevestigde kunstenaars. We geven opdracht aan en 
ondersteunen kunstenaars om nieuw werk te produceren.

Als projectruimte biedt 1646 en 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 naar 
de video installaties in The Cinema of Séance van Su Hui-Yu 
kijkt, die taboes en sociaal-politieke onderwerpen uit de recente 
Taiwanese geschiedenis in beeld brengen en in de hedendaagse 
context opnieuw bevragen. Of wanneer je geconfronteerd wordt 
met persoonlijke existentiële angsten in Swallow Up van Ruth 
Waters, waar de impact van de complexiteiten in de hedendaagse 
kapitalistische samenleving op lichaam en geest aangestipt wordt.

‘... een doorwrocht en tegelijk zeer avontuurlijk programma, waarin 
jonge kunstenaars van hier en uit het buitenland veelal voor het 
eerst op deze schaal hun werk laten zien. [...] 1646 blijkt daarin een 
vernieuwer, met veel feeling voor wat er onder kunstenaars leeft. 
Ik kom op tentoonstellingen elders geregeld werk tegen dat ik het 
eerst in 1646 heb gezien. Dat zegt iets over de scherpe keuzes van 
1646 en hun vermogen om kunstenaars te inspireren nieuw werk te 
maken.’ – Domeniek Ruyters (Metropolis M)

1646 heeft een signalerende functie 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. Zo is kunstenaar Pedro Neves Marques, die eind 2020 
een tentoonstelling bij 1646 had, geselecteerd om Portugal te 
vertegenwoordigen tijdens de Biënnale van Venetië. Daarnaast 
heeft Pedro Neves Marques de Ammodo Tiger Competitie 
gewonnen van het International Film Festival Rotterdam met de 
film Becoming Male in the Middle Ages. En heeft Teresa Solar, 
wiens tentoonstelling bij 1646 net is afgesloten, plek gekregen in 
Arsenale, een groepstentoonstelling die tijdens de Biënnale van 
Venetië plaatsvindt.  
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. Voorbeelden 
hiervan zijn: Su Hui-Yu, Ruth Waters, Teresa Solar, Jos de Gruyter & 
Harald Thys, Tori Wrånes, Lucy Beech & Edward Thomasson, Julie 
Béna, Kasia Fudakowski en Steinar Haga Kristensen.

De internationale focus is het vierde aspect waarmee 1646 zich 
onderscheidt in de programmering. Door haar internationale 
samenwerkingen, en een gerenommeerd 14 jaar oud residency 
programma draagt 1646 als culturele organisatie bij aan een open 
en divers aanbod.  
Vanuit haar netwerk en studiereizen is 1646 goed in staat om 
onbekende maar veelbelovende kunstenaars naar Nederland te 
brengen. 
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.I I. 
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3. Activiteiten

3.1 Tentoonstellingen

25 februari t/m 27 juni:  
The Cinema of Séance, Su Hui-Yu 
 
De titel van de tentoonstelling, The Cinema of Séance, werd 
geïnspireerd door het artikel Midnight Séance with Su Hui-Yu van 
Julian Ross, waarin aandacht wordt besteed aan de herleving 
van vergeten filmgenres in Su Hui-Yu’s werk. De kunstenaar richt 
zich hierbij specifiek op onderwerpen die een sociaal-politieke 
betekenis hebben in de Taiwanese geschiedenis. Zijn werk houdt 
het midden tussen collectieve geschiedenis en het individuele 
geheugen en gaat over het her-visualiseren van taboes en culturele 
waarden vanuit het verleden in het heden.  
In de eerste ruimte was meteen het videowerk Super Taboo te 
zien op twee schermen, waarin een kantoormedewerker in een 
park een passage uit een verboden pornografische publicatie 
leest. De lezende man wordt langzaam vervangen door tableaus 
van erotische momenten opgeroepen door de publicatie, welke 
plaats lijken te vinden in hetzelfde park. In het Taiwan uit de tijd 
van het beleg door de Kwomintang (de Chinese Nationalistische 
Partij) werd heterosexuele pornografie net zo onderdrukt als 
homoerotische uitingen. Met dit in het achterhoofd roept Su Hui-
Yu’s werk vragen op over de status van pornografische content in 
het Taiwan van nu. 
In de tweede ruimte hing in het donker een installatie met vijf 
schermen, op verschillende hoogtes zodat vanaf de voorkant 
alle schermen tegelijk zichtbaar waren. Hier was het recent 
geproduceerde werk The Women’s Revenge te zien. Gebaseerd op 
een vergeten Taiwanees cult-genre van vrouwelijke wraakfilms, 
toont de film de agressieve wraak van een groep vrouwen 

op mannen. Dit soort wraakfilms ontstond als reactie op de 
tumultueuze sociale en politieke sfeer onder het militaire beleg, 
waarin veel seksueel geweld plaatsvond. Su Hui-Yu’s interpretatie 
van dit genre eindigt met drie jonge mensen die heftig ademend 
hun blik op de toekomst werpen, waarmee de relevantie van dit 
onderwerp in het heden en de toekomst bevraagd wordt. Su 
Hui-Yu plaatste zichzelf voor dit werk door middel van deepfake 
technologie in de positie van een vrouw, waarmee hij de wereld 
van vrouwen wilde ervaren en de discussie wilt openen over 
geslachtsverschillen. 
The Women’s Revenge werd voor het betreden van de ruimte al 
ingeleid door een fotocollage met de acteurs uit de film. De vorm 
was hier anders, maar de boodschap hetzelfde. De vrouwen waren 
dominant en krachtig afgebeeld, terwijl de mannen angstige 
uitdrukkingen op hun gezichten hadden. 
Achterin, in de laatste ruimte, was een projectie te zien van The 
Glamorous Boys of Tang. Deze film is een hommage aan een 
gelijknamige oudere film, waar Su Hui-Yu posters van zag als 
kind. Het werk gaat over de bevrijding van het lichaam naast 
bloedvergieten, het omkeren van gender en macht en de seksuele 
ambiguïteit van jonge mannen. De kunstenaar heeft deze 
onderwerpen in een esthetische, bijna sprookjesachtige sfeer 
gegoten.  
De tentoonstelling van Su Hui-Yu onthaalde haar bezoekers 
met een rood tapijt, wat doet denken aan de rode loper bij grote 
filmproducties of het rode tapijt in bioscopen, passend bij het 
filmische werk van Su Hui-Yu. In de context van Su Hui-Yu’s werk 
krijgt het echter een diepere significantie. Rood is de kleur van 
het communisme, waar de naar Taiwan verdreven Kwomintang 
tegen streed. De aanwezigheid van de Kwomintang in Taiwan 
drukte een stempel op de onderwerpen die Su Hui-Yu blootlegt 
in zijn werk. Daarnaast wordt rood geassocieerd met liefde, maar 
ook met bloed en geweld, beide terugkerende thema’s in de video 
installaties in de tentoonstelling.  
 
Deze tentoonstelling ontving extra ondersteuning vanuit het 
Taiwan Cultural Center in Parijs.
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8 juli t/m 8 augustus  
Tarwe en Walnoot, Jani Ruscica 
 
De tentoonstelling Tarwe en Walnoot van de Finse kunstenaar Jani 
Ruscica speelde met tekens, taal en betekenis, waarbij semantiek 
als een proces gezien werd dat de potentie heeft om normativiteit 
te herdefiniëren. De tentoonstellingsruimte bracht negen werken 
samen die met elkaar verweven waren in een associatieve ruimte 
voor de interpretatie van bezoekers via hun eigen subjectieve 
ervaring. Tarwe en Walnoot, geformuleerd in het Nederlands, volgt 
Ruscica’s gebruik om de titels van tentoonstellingen in de taal te 
schrijven van waar de tentoonstelling plaatsvindt.  
Kijkend vanaf de straat naar de etalageruit was An Effigy of the 
Exuberant Kind te zien, een grote raamsticker in helder blauw. 
De tekening van de sticker was een compositie van twee 
mensfiguren die samen de letter ‘E’ vormen. De bovenste zat op 
de schouders en sloot de mond van de onderste, terwijl deze 
tegelijkertijd naar de top reikte en door verrekijkers keek, wat de 
machtsverhoudingen in de samenleving zou kunnen impliceren. 
In de heldere voorruimte verspreidde een zwarte schildering zich 
over de linkermuur, in de vorm van de letter ‘i’ en leunend op 
een andere ‘i’ in de vorm van een geometrische bloem. Dit werk 
was deel van een serie van locatiespecifieke muurschilderingen 
in verschillende maten onder de naam The Inked, and their 
Incandescent Irreverence. De muurschilderingen in de voorruimte 
werden vergezeld door een houtreliëf Walnoot, die geïnterpreteerd 
kon worden als een afbeelding van een dier, mogelijk een stinkdier, 
of de letter ‘w’. Ruscica bevroeg hiermee de manier waarop wij 
met ambiguïteit omgaan, onze drang om de tekens voor ons te 
herkennen. Vorm en inhoud liepen in elkaar over en over elkaar 
heen.  
Tegenover de ingang stond een TV tegen de muur geleund waarop 
Ruscica’s video Ring Tone (en plein air) te zien was. Het was een 
gedetailleerde 3D animatie van een vogel die op de liervogel leek, 
een dier dat in staat is om een grote verscheidenheid aan geluiden 
die het hoort te kopiëren, zowel natuurlijk als artificieel. We zagen 
de imitatie van realiteit gebaseerd op natuur en hoorden een mix 
van opnames van vogelaars en artificiële geluidseffecten. 
Doorlopend naar de achterruimte kon je stereo geluid horen 
van het audiovisuele werk No Dot on the I. Dit werk werd op vier 
aaneengeschakelde televisies vertoond, waardoor het beeld 
onderbroken werd door een grid. Het werk plaatste een accent op 
het gebruik van intense kleuren in contrast met speelse geluiden. 
Het verzamelde en animeerde de meeste van de getekende 
karakters in de tentoonstelling en introduceerde een aantal nieuwe 
beelden en betekenissen. De geanimeerde letters zongen, waarbij 
zij een conversatie voorstelden met het publiek over hedendaagse 
situaties in de samenleving. Tegenover de video was nog een 
muurschildering in zwart, welke een cursief gebogen ‘i’ toonde. 
Deze muurschildering werd vergezeld van een tweede houtreliëf 
Tarwe, welke een man voorstelde in een stijve en gehoekte positie, 
waardoor hij de letter ‘V’ vormde gecentreerd rondom zijn erectie. 
Dit houtreliëf was zeven keer in saffraan afgedrukt op fijn papier 
in het kunstwerk Untitled (The Revered Vernacular) en op de 
achterwand geplaatst, boven het hoofd van de bezoeker. Boven, 
op het dakraam, bevond zich nog een gekleurde sticker in saffraan, 
getiteld The Occult Amorpheus / Twist and Shout. Deze sticker 
stelde twee lichamen voor die elkaar bij de voeten vasthielden 

en zo de letter ‘O’ vormden, afhankelijk van elkaar. Net zoals 
de interpretatie van de tentoonstelling werd het aan het toeval 
overgelaten - weersomstandigheden, hoeveelheid en de hoek van 
het zonlicht - hoe vrij de sticker door de ruimte kon bewegen. 
De kunstenaar creëerde ruimte tussen specificiteit en ambiguïteit, 
waarmee hun co-existentie op een breder vlak geïmpliceerd 
en gereflecteerd werd, ontsnappend aan categorisatie. 
Ruscica’s praktijk onderzoekt de banden tussen interpretatie en 
representatie, waarmee de grenzen van materie, taal en betekenis 
instorten. Zonder de intentie om begrepen te worden was Tarwe 
en Walnoot een tentoonstelling die ons intuïtief liet ervaren en 
die vragen stelde over ons begrip van de wereld om ons heen en 
onszelf. 
 
Deze tentoonstelling ontving extra ondersteuning vanuit het Fins 
Cultureel Instituut voor de Benelux en Frame Finland.
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3 september t/m 10 oktober  
Swallow Up, Ruth Waters 
 
De tentoonstelling Swallow up van Ruth Waters focuste zich op 
de dynamiek van de hedendaagse kapitalistische maatschappij 
in relatie tot existentiële angst. Er vond een constante dialoog 
plaats tussen wat intiem is en wat opgelegd door de samenleving: 
de laklaag van zelfverbetering en meditatie als resultaat van de 
aanhoudende zoektocht naar perfectie. De kunstenaar verzamelde 
persoonlijke ervaringen en interviews en recreëerde griezelige 
situaties om de kwetsbaarheid van de geestelijke gezondheid 
van mensen te analyseren in relatie tot de complexiteit van een 
geglobaliseerde economie. 
De tentoonstelling ontwikkelde zich in drie ruimtes. De eerste 
ruimte verwelkomde haar bezoekers met een koude atmosfeer, 
in kleur en ontwerp gelijk aan een wachtkamer of leeg kantoor: 
stoelen in een halve cirkel, een geruit tapijt, een witte receptiebalie 
en een klok. Op een hemels blauwe muur hing een foto van een 
erg aantrekkelijke langharige witte kat, die een gevoel van zoete 
tederheid over bracht. Dezelfde kat verscheen in een fragment 
van de video Emotion Over Raisin, vertoond op een witte muur. 
Dit werk reconstrueerde een groepstherapie sessie, waarin de 
kunstenaar deelnam, waarbij de focus op mindfulness en meditatie 
lag. De deelnemers van de fictieve therapiesessie wordt gevraagd 
om bepaalde acties uit te voeren, zoals het vasthouden van een 
rozijn, het beschouwen van hun gedachten terwijl ze naar de 

rozijn kijken en hem proeven. Het script is doorspekt met visuele 
en akoestische contrasten: de woorden van de coach worden 
onderbroken door het tikken van een klok wat paradoxaal genoeg 
angst veroorzaakt. Het scenario wordt onderbroken door beelden 
die de gedachten en gevoelens van de deelnemers weergeven, 
alsof de externe toeschouwer herhaaldelijk de gedachten 
van anderen kan betreden. In deze context veroorzaakt de 
terugkerende notie dat alles opgelost kan worden de stressvolle 
verantwoordelijkheid van zelftherapie.  
De tweede ruimte die je betrad was compleet donker. In het 
midden van de ruimte hing een scherm waarop de video Swallow 
Up werd geprojecteerd, het werk waarnaar de titel van de 
tentoonstelling refereert. Gemaakt tijdens een residency in Japan, 
plaatst Waters in deze film de expansiviteit van de ruimte naast de 
claustrofobie van onze interne werelden door gebruik te maken van 
interviews met astronaut Naoko Yamazaki en ruimte psycholoog 
Tomio Kinoshita. De astronaut beschrijft het duister in de ruimte 
als een zwart gat wat alles absorbeert, en associeert dit met 
angst vanwege een gebrek aan oriëntatie. De video gaat verder 
met beelden van kleine elementen die gelijk zijn in vorm, zoals 
een barstende bubbel in een kop koffie, kijkgaatje van een deur 
waardoor je een met sterren bezaaide hemel kunt zien, een ronde 
lamp aan het plafond. De opvolging van deze bewegingsloze, 
verlichte en stille objecten worden punten van referentie, zoals 
sterren in de ruimte dat zijn voor astronauten. Als achtergrond 
voor een beeld van de zee bij nacht, vertelt Tomio Kinoshita over 

de homogene ruimte. Dit laatste deel van de video condenseert 
de wetenschappelijk discours en de poëzie van de horizon. In feite 
bestaan er twee realiteiten in Swallow Up: de ene gelinkt aan de 
uitbreiding van de kosmos en de ander behorend tot de intimiteit 
van mensen.  
De laatste ruimte, in sterk contrast tot de vorige, verwelkomde de 
bezoeker met een geruststellende ruimte met zacht natuurlijk licht 
dat de sfeer van de video Things we do for love weerspiegelde. 
Gefilmd in een van de vele honden salons in Tokyo, toont de video 
een Bichon Frise die wordt verzorgd tot hij op een maanvormig, 
opgeblazen katoen balletje lijkt: het pluizige tapijt en de beige 
kleur van de ruimte leken op de zachte en luchtige vacht van de 
hond. De beelden benadrukken de details: een vrouwenhand 
die de zachte vacht van de hond knipt. Een vredig ASMR-achtig 
geluid liet de toeschouwer zich ontspannen en geknuffeld voelen 
alsof ze de hond in de video waren. Er kwam geen taal voor in 
deze video, de hoofdpersonen waren de bewegingen en geluiden. 
Ondanks het vredige geluid kon je soms de hond horen jammeren, 
maar dat leek onderdeel van de soundscape. Het was alsof de 
toeschouwer het dier werd en dezelfde behandeling kreeg. In dit 
korte dromerige fragment was het zelfs zo dat het terugkomende 
concept van zelf-verbetering concreet werd gemaakt en van het 
mens werd overgedragen op dieren. De geforceerde blijheid en 
verbetering naar perfectie werd vanuit mens verlengd naar hun 
huisdieren.  
In dit recente werk werden aantrekkingskracht en afkeer gemixt; 
een gevoel van tederheid, maar tegelijkertijd vervreemding 
sommen Water’s research op, altijd vergezeld van een dosis 
instinct en zintuiglijkheid.  
De tentoonstelling als geheel traceerde de ideologie van welvaart 
opgelegd door de maatschappij, via een visuele reis naar waar 
iemands diepste angsten leiden tot een obsessieve perfectie. Het 
nodigde bezoekers uit tot introspectie, het publiek en hun gevoel 
van onderdompeling in de tentoonstelling waren belangrijk. Om 
die reden was de installatie in de ruimte een context waardoor de 
bezoeker in het centrum van Waters’ werk werd gezet. Kijkend naar 
de werken voelde je jezelf beschermd, maar tegelijk geïntimideerd, 
alsof je ergens tussen het donker en de sterren stond.
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22 oktober t/m 21 november  
He saved the world from harmony, Simon 
Wald-Lasowski 

De tentoonstelling He saved the world from harmony van Simon 
Wald-Lasowski focuste op rommel als een verzameling. Smakeloze 
en geminachte objecten, bizarre gadgets, voorgesteld in de hybride 
vorm van installaties, assemblages en video, werden karakters 
in een gefragmenteerde maar doorlopende vertelling. Deze 
methode concentreerde het aspect van accumulatie in relatie tot 
kapitalisme, consumentisme en Westers exces, door op een vaak 
ironische manier de spanning tussen afkeer en aantrekkingskracht 
voor te stellen.

De tentoonstelling ontwikkelde zich over drie ruimtes. De eerste 
ruimte was wit en omvatte een aantal sculpturen. De grootste viel 
op door zijn grandeur: He saved the world from harmony is een 
groteske zandloper, gemaakt van zelfgeblazen glas, plastic en 
metaal. Dit ronde en lachende figuur verwelkomde de bezoeker 
zoals een ober bij de ingang van een restaurant. De tijd die 
door de zandloper liep creëerde een meer gespannen sfeer. Iets 
verderop stond een ander vreemd polyester figuur, een smalle 
ober met een afgehakt hoofd waarop een fles handgel stond. 
Verder waren er andere assemblages te vinden, zoals een snijplank 
met taxidermische padden of een stok met een apenkop. Aan de 
linkermuur hing een kabinet met vele zandlopers op de planken. 
Op het eerste gezicht lijkt het werk gewoon een verzameling 

van kleurrijke zandlopers die je goedkoop kan vinden op 
vlooienmarkten of winkels, maar toen begon het kabinet te draaien 
zodat alle zandlopers aan een nieuwe cyclus konden beginnen. 
Het ritme van deze rotatie was willekeurig, waardoor het vloeien 
van tijd onverwacht werd verbroken om de reguliere perceptie 
te veranderen. De notie van tijd galmde door de hele ruimte, 
waarbij de objecten een waarschuwing werden van tijdelijkheid. 
De kunstenaar nodigde de bezoeker uit om te reflecteren op hoe 
het verzamelen en vasthouden aan objecten, helemaal tijdens 
de Corona pandemie, een manier is om tijd te vertragen en het 
aanhoudende ritme van het kapitalisme op te blazen.

Via de blauwe draadgordijnen kwam je in een tweede ruimte die 
compleet donker was met een grote projectie op de linkermuur. 
De video heette A warm soothing bath of plastic soup! en toonde 
een stuk plastic speelgoed in de vorm van een lichaam wiens 
hoofd een vlinder bevatte die onophoudelijk draaide, waardoor 
witte sneeuwachtige ballen in beweging werden gebracht. De 
video start met het hele figuurtje en zoomt in slow motion in op de 
vlinder totdat de kijker de perceptie had omringd te zijn door een 
kunstmatig sneeuwlandschap in een glazen bubbel. Op de andere 
muren van deze ruimte trokken twee andere werken de aandacht 
in het duister. Aan één kant een verticaal scherm met een video 
genaamd My hair is like a laughing wind, waarin de kunstenaar 
zacht over zijn onzichtbare haar strijkt terwijl hij lacht naar het 
publiek. Aan de andere kant een klein verlicht porseleinen beeldje 
van Giuseppe Cappè getiteld The Gossips (1959), welke twee 
geamuseerde heren voorsteld, gekleed in typische bourgeois mode 

van het begin van de 19e eeuw, die iets aan elkaar toevertrouwen. 
Dit tweede deel van de tentoonstelling was intiemer en 
geheimzinniger, alsof het concept van tijd uit de voorgaande ruimte 
nu getransformeerd was tot het wachten op iets: metaforisch, 
het gefluister van de twee mannetjes kon niet gehoord worden, 
en het geliefkoosde haar van de kunstenaar kon alleen verbeeld 
worden, in een omgeving waar een plastic vlinder nooit stopte 
met ronddraaien. Deze donkere ruimte nodigde de kijker uit om de 
mysterie gesuggereerd door de objecten te ervaren.

De laatste ruimte was opgezet als een bar, met gekleurde muren, 
planken en tafels, stoelen met verschillende vormen en een TV 
in een hoek, de neonlichten variërend tussen, blauw, geel en 
groen. Hier en daar waren vele objecten verspreid, verschillend in 
vorm en functie: glashouders in de vorm van paarden, souvenirs, 
decoratieve elementen, een grappige servethouder en meerdere 
tollen. Alles gaf de indruk van een gezellige, ietwat rommelige 
nachtbar, op het moment dat er iets staat te gebeuren of al 
gebeurd is.

De video op het scherm, The Mead of Poetry, was een edit van 
gevarieerde en soms amateuristische beelden. Aan het begin 
zag je veel draaiende tollen, daarna een dronken verzamelaar 
van tollen die de kunstenaar ontmoet heeft in een Bretons dorp. 
Zijn collectie is gedeeld met de gemeenschap in het café en de 
dorpelingen dragen bij aan de collectie. Je zag een bar waarop 
tollen lagen en draaiden, op dezelfde manier als de ruimte waarin 
je je bevond. De subtitels vertelden over de legende van de Mead 
of Poetry, een drankje dat in Noorse mythologie iedereen die het 
drinkt vult met poëtische inspiratie en de kracht om elke informatie 
te reciteren of iedere vraag te beantwoorden. Tijdens de opening 
kwam deze ruimte tot leven: een groene appel cocktail werd 
aangeboden vanuit de bar en het publiek bezette spontaan de 
ruimte. Objecten werden observanten en drinkmaatjes, alsof de 
kunstenaar een conclusie wilde trekken uit de tentoonstelling, met 
een participatorisch aspect. Het leek alsof de onderwerpen van 
tijd en herhaling opnieuw aangezet werden, door de tollen, maar 
verdund werden door de gezelligheid van het samen drinken. Het 
draaien van de kleine kleurige objecten was een soort uitnodiging 
om te wensen dat de continuïteit tot een einde moest komen, een 
dans die in een onhandig en machteloze val eindigde, om daarna 
opnieuw te beginnen.

De tentoonstelling benadrukte overdaad, hebzucht en hyper-
objectieve obsessies van consumentisme, maar liet ook een 
oprechte en intieme affectie zien voor de levenloze wereld. 
Simon’s praktijk van verzamelen verschilt van privé of persoonlijke 
verzamelingen, waardoor het mogelijk is om een universele en 
collectieve conditie waar te nemen. Sterker nog het omarmen en 
transformeren van deze objecten brengt een nieuwe symbolische 
of spirituele betekenis. Het is een effectieve beschrijving van de 
samenleving en wat om ons heen bestaat.
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10 december t/m 16 januari 2022  
BIG MOUTH. WITHIN BOUNDARIES.  
OOZING OUT., Teresa Solar 
(op 19 december gesloten vanwege Covid-19 maatregelen)

De tentoonstelling BIG MOUTH. WITHIN BOUNDARIES. OOZING 
OUT., een samenwerking met Centro de Arte Dos de Mayo 
(CA2M), presenteert kunstwerken van Teresa Solar geïntensiveerd 
door de morfologie van de ruimte. De eerste ruimte in elektrisch 
blauw vouwt zich om een roze geglazuurd keramisch werk. 
Everything is OK is een compositie van organische buizen die 
tijdens het werkproces, in de nog natte klei staat, op elkaar zijn 
gestapeld. Vervolgens gaf de kunstenaar het proces over aan de 
zwaartekracht waardoor de verschillende stukken op elkaar zijn 
gaan drukken alvorens ze volledig droog waren. Solar maakte ieder 
onderdeel op een pottenbakkersschijf, waar ze tijdens het draaien 
haar handen in een ‘duimen omhoog’ positie hield om het profiel te 
definiëren. 

Het werk is inhoudelijk gelaagd: ze neemt de beweging van 
het lichaam in het vormen van het object, de betekenis van het 
materiaal en het idee dat uiteindelijk tot de constructie van een 
vorm leidt in overweging. Haar praktijk is gerelateerd aan de aarde, 
grond, leven onder de oppervlakte, een tunnel als een plaats 
van comfort. Haar tunnels zijn stralend en helder, zoals we in de 
sculpturen en in de ruimtes konden zien.

Als we ons voorstelden dat we de tunnel van Everything is OK 
ingingen terwijl we naar de volgende ruimte liepen, konden we de 
roze en gebogen muren zien als de binnenkant van het sculptuur; 
een ondergrondse ruimte die lichtstralen doorliet in de diepte, of 
binnen in het menselijk lichaam.

In het midden van die ruimte stond het imposante sculptuur Tunnel 
Boring Machine. De kern van het werk is gemaakt van klei, waaruit 
twee grote gele vleugels van glad hars steken, als bloembladen. 
Het resoneerde met de warme roze ruimte badend in zonlicht. 
Het sculptuur leent de naam van de enorme machine die gebruikt 
wordt om tunnels uit te graven met een circulaire beweging. 
De machine graaft door een variatie aan grond en steen lagen 
met een kracht die in Solar’s werk geïnterpreteerd is door een 
bloemachtige vorm die de zwaartekracht tart met een schijnbaar 
ongebalanceerde compositie.

Achterin bootste Form of Fleeing, een keramische sculptuur, een 
grot na die opent via een dwarsdoorsnede. De binnenkant was 
beschilderd in een geelachtig groen, bedekt met tekeningen en 
tekst, verwijzend naar het ondergrondse, de mijn, de uitholling als 
content. 

Tekeningen zijn een belangrijk deel van Solar’s praktijk, ze 
vertalen hoe de kunstenaar narratieven verbindt in haar netwerk 
van gedachten. Place of Worms, een tekening die aan de muur 
hing in de tentoonstelling, gaf een blik in Solar’s verbeelding, 
gecombineerde vormen op papier en in de ruimte met noties als 
grenzen, mond en de vorming van taal.

De vormen die Solar gebruikt verkennen de morfologie van spraak 
en, in het verlengde daarvan, van gedachten. Concepten als 
weerstand, isolatie, strakheid en immuniteit worden ontwikkeld 
via een multidisciplinaire productie. Het werken met keramiek 
interpreteert de klei als metafoor voor de relatie tussen mens en 
de geologische mantel waarop onze beschavingen gebouwd zijn. 
Intrinsieke kwaliteiten van het materiaal creëren spelonkachtige 
systemen die verhalen vertellen over zelf-bescherming en isolatie.
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15 juli  
Background Evening 
Tarwe en Walnoot,  
Jani Ruscica

Voor de Background Evening heeft Jani Ruscica een lezing 
gegeven over de eigen praktijk, vergezeld door een live 
performance van tapdanser Suzanna Pezo genaamd Felt the 
Moonlight on My Feet. De performance interpreteerde een 
verscheidenheid aan voorvoegsels vertaald naar Morse Code.  
Re-, dis-, on-, veranderen de betekenis van werkwoorden;  
sub-, vice-, ultra bakenen een rangschikking af; terwijl post-,  
alter-, trans-, contra, dys- verandering zelf benadrukken. 
Voorvoegsels komen in bijna alle talen voor, en hun kortheid leent 
zich perfect voor de staccato passen van tapdansen. De danser 
integreerde met het publiek, af en toe een serie stapjes uitvoerend. 
Ruscica speelde in deze performance met de voorvoegsels als 
deeltjes die de betekenis van een woord kunnen veranderen, 
waardoor hij betekenis, begrip en definitie breder kon verkennen.

9 oktober  
Background Evening  
Swallow Up,  
Ruth Waters 
 
Gedurende haar Background Evening presenteerde Ruth Waters 
de première van haar nieuwe korte film All of a Sudden I Began 
to Melt, geproduceerd in samenwerking met Foreign Body 
Productions. De vertoning van de video werd gevolgd door een 
conversatie tussen de makers en het publiek. 
De korte film speelt zich af in een wellness centrum. Het laat 
een typische omgeving zien met verfijnde details en zachte 
kleuren. Een masseuse ordent alles zorgvuldig waarbij ze kleine 
rituelen volgt zoals het vouwen van handdoeken, het plaatsen 
van bloemen in een schaal en het parfumeren van de ruimte. Het 
type set refereert aan het cliché van hedendaagse wellness dat de 
kunstenaar onderzoekt. Alles is gepresenteerd als een gezellige 
set, terwijl in een schaal met geparfumeerde vloeistof een element 
zoals een pratende Cheetos chips (per ongeluk vergeten of bewust 
geplaatst?) oplost en zo de ontspanningssessie van een klant 
verstoord. Via ironie, vanwege de aanwezigheid van dit bizarre 
geanimeerde object en de reactie van de klant, onthult het verhaal 
een kritisch en diep aspect van hedendaagse angsten.

18 november  
Background Evening  
He saved the world from harmony,  
Simon Wald-Lasowski 
 
Tijdens zijn Background Evening gaf Simon Wald-Lasowski een 
informele presentatie over de verschillende betekenissen van het 
woord ‘achtergrond’. Vanuit dit concept legde de kunstenaar zijn 
onderzoek uit en liet hij delen van zijn werkproces zien. Na deze 
introductie vond de performance Whining Wailing Lashes plaats 
door kunstenaar Raoni Muzho Saleh. De performance draaide 

om rouw belichaamd door Lashes, Raoni’s drag-persona die uit 
de traditie van professionele rouwenden komt. Lashes bewoog 
door de ruimte en interpreteerde verschillende vormen van huilen, 
via stemmen en gebaren die soms op pijnlijk weeklagen, soms 
op erotisch kreunen, schreeuwen of uitzinnig lachen leken. Deze 
publieke en poëtische ervaring van pijn is niet geaccepteerd in 
de Westerse cultuur, Muzho’s praktijk verkend deze aspecten en 
is als zodanig een inspiratiebron voor Simon Wald-Lasowski. Een 
even intieme sessie was de volgende live sessie performance 
van Lyckle de Jong, die het publiek in een akoestisch landschap 
onderdompelde. Ook deze performance riep via melodieën en 
audio cassette opnames rouw en huilen op. Het programma 
van deze avond sloot aan bij de diepere betekenis van de 
tentoonstelling, achter de glanzende oppervlakte van de objecten, 
naar uitingen die zeer menselijk zijn.

3.2.2 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 2021 is er slechts voor één 
tentoonstelling een Coffee and Talks-ontmoeting georganiseerd, 
namelijk voor He saved the world from harmony van Simon Wald-
Lasowski. Vanwege de Covid-19 pandemie was het niet mogelijk 
om Coffee and Talks-ontmoetingen te regelen voor de andere 
tentoonstellingen in 2021.

3.2 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.

3.2.1 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 2021 zijn er in totaal drie Background Evenings 
georganiseerd rondom vier tentoonstellingen. De Background 
Evening van Su-Hui-Yu en die van Teresa Solar zijn vanwege 
Covid-19 en beschikbaarheid van de kunstenaars naar 2022 
verplaatst.

Coffee & Talk He saved the world from harmony, Simon Wald-Lasowski
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15 juli: Background Evening Tarwe en Walnoot, Jani Ruscica  
9 oktober: Background Evening Swallow Up, Ruth Waters 
18 november Background Evening He saved the world from harmony, Simon Wald-Lasowski 
 

3.2.3 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 2021 zijn bij alle 5 tentoonstellingen e-mail-correspondenties 
uitgegeven. Deze correspondenties vonden plaats tussen de 
volgende mensen: Su Hui-Yu en Vincent Stroep (producent 
Escautville); Jani Ruscica en Paul van Tongeren (Emeritus 
professor filosofische ethiek/Denker des Vaderlands); Ruth Waters 
en Madeleine Stack (artist/writer); Simon Wald-Lasowski en 
Marjanne van Helvert (textiel ontwerper/onderzoeker/schrijver); 
Teresa Solar en Daphne Bakker (architect/auteur).

3.2.4 Podcasts

Vanaf 2020 zijn wij begonnen met het opnemen van een podcast-
reeks rondom ons tentoonstellingsprogramma. Hier spreken Jeroen 
van der Hulst of Sarah Mor Klevan 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 2021 hebben we 4 podcasts gemaakt met de volgende 
kunstenaars: Su Hui-Yu, Jani Ruscica, Simon Wald-Lasowski en 
Teresa Solar. De podcast met Ruth Waters volgt begin 2022.
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3.3 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.

3.3.1 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 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 2021 was er wederom een grote interesse in het residency 
programma, er waren ruim 564 aanvragen, waarvan na een lang en 
intensief selectieproces één voorstel is gekozen, namelijk dat van 
Mohsin Shafi.

24 september t/m 24 november: residency Mohsin Shafi
Mohsin Shafi is een interdisciplinaire kunstenaar gebaseerd 
in Lahore, Pakistan. Zijn praktijk focust op zijn Zuid-Aziatische 
identiteit en de intersectionele relaties tussen zijn nationale, 
culturele, spirituele en religieuze interpretaties. De dialoog in 
zijn werk houdt verband met de neiging van noties die collectief 
onderdrukking, zowel opgelegd van buitenaf als door jezelf, en 
depressie produceren en prolongeren op zijn identiteit. Vanuit 
een perspectief van kunst-als-therapie steunt hij een ethiek van 
radicale empathie via zijn werk, waarin hij tragische, tedere en 
humoristische sentimenten combineert.

Tijdens zijn residency bij 1646 heeft Shafi onderzoek gedaan 
naar verlangen en erbij horen, tegen een achtergrond van de 
hunkering van eindeloze tulpen en zijn nostalgie met betrekking tot 
romantiek.

Door Indiaanse klassieke films te gebruiken als kanaal voor 
zijn dialoog, reflecteerde de kunstenaar op zijn ontmoetingen 
met eenzaamheid en verliefdheid in de schaduw van bittere 
waarheden van hedendaagse relaties in contrast tot zijn 
kernideeën over romantiek vanuit een collectief verleden en 
persoonlijke herinneringen. De basis van zijn onderzoek komt 
voort uit Indiaanse films uit de jaren tachtig en negentig, waarin 
de hoofdpersonen vertoond worden tegen erg romantische 
achtergronden van weelderige groene landschappen en bloemen, 
het hoogtepunt bereikend met uitgebreide liedjes en choreografie.

Shafi gebruikte de residentie in Nederland als een middel om 
conventionele en onconventionele ideeën over kwetsbaarheid, 
bespiegeling en vooral romantiek te verkennen. Met 
genderpolitiek en ideeën van radicale empathie als kader, put 
de kunstenaar uit de vage grenzen tussen fictie en non-fictie, 
satire en verlangens, bekentenis en kritische betrokkenheid door 
bepaalde Zuid-Aziatische narratieven een nieuwe beeldtaal te 
geven, voortbouwend op collectieve verledens en persoonlijke 
herinneringen.

Tegen het einde van de residency periode heeft Shafi een select 
gezelschap uitgenodigd voor een dinner. Gedurende de avond 
las hij een aantal liefdesbrieven en gedichten voor in zowel Urdu 
als Engels, met op de achtergrond een video die hij tijdens de 
residency heeft opgenomen. Daarna heeft hij een presentatie 
gegeven over oudere werken in relatie tot het onderzoek dat hij bij 
1646 heeft gedaan.
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Presentatie Baha Görkem Yalım
Door Covid-19 kon Baha Görkem Yalım tijdens de residency in 
2020 geen publieke presentatie doen, daarom heeft dit event in 
2021 plaatsgevonden. Ter conclusie van hun residency heeft Baha 
Görkem Yalım een performance gedaan tijdens Hoogtij #67.

In een compleet donkere kamer was een grote videoprojectie 
met daaronder twee schermen op de vloer: één leunend tegen 
de muur en één plat op de grond. De kunstenaar zat achter het 
liggende scherm. De performance was rond een combinatie van 
verschillende video’s en een soundscape gestructureerd, welke 
tijdens de residency periode opgenomen en bewerkt waren. 
Het overlappen van deze verschillende lagen reflecteert Yalım’s 
praktijk, resulterend van de kruisbestuiving tussen poëzie, fictie en 
academische reflectie.

In For the time being, Moby Dick was het baanbrekende boek 
Moby Dick van Herman Melville het vertrekpunt voor het schrijven 
van een auto-fictionele tekst door de kunstenaar. Het boek werd 
geanalyseerd als een document van monomania en werd gebruikt 
om details van de originele hoofdstukken te combineren met 
herinneringen en persoonlijke reflecties. Yalım’s tekst draait om 
een vergelijkbaar obsessief enthousiasme of preoccupatie met 
iets als het origineel. Tijdens de performance werd deze tekst op 
fluistertoon voorgedragen.

De videoprojectie wisselt tussen zwart-wit beelden van natuurlijke 
landschappen, details en gevonden beeldmateriaal. Een shot van 
een aantal mensen die in een wild en semi-verlaten heuvel lopen, 

terwijl de wind planten doet bewegen, dompelde de kijker onder 
in een staat van wachten. Het landschap en het achtergrondgeluid 
suggereren een romantische avontuurlijkheid of queeste. Een 
aantal details breken deze sfeer: een hand die een bloem op een 
bijna erotische manier aanraakt, daarna een vaas vol water en 
nogmaals door twee jongens op het strand gefotografeerd terwijl 
ze speels vechten.

Water was een terugkerend visueel en conceptueel motief 
in de performance, gezien als een esoterische container 
met transformatieve krachten, een levend archief en een 
toekomstigheid. Het verscheen in meerdere scenes van de 
video, in de uitgesproken woorden en in de handeling van de 
kunstenaar om een heet glas water te drinken, waardoor damp op 
het glas vormde en het gezicht op zijn beurt zweet produceerde. 
Een soort watercyclus in verschillende artistieke vormen. Water 
heeft meerdere betekenissen in Moby Dick: de zee als het nest 
van de obsessie van de protagonist en als traditioneel motief 
voor transformatie. In Yalım’s performance neemt water dezelfde 
dichotomie aan van een innerlijke pijn wiens verkenning een 
intieme transformatie uitlokt.

De woorden van de kunstenaar drongen de ruimte binnen, 
gemengd met de soundscape. Tijdens het lezen keek Yalım naar 
het scherm op de vloer, waar verschillende oriëntaalse tapijten 
passeerden. Soms volgde de kunstenaar met een vinger de 
patronen van de tapijten. De toon en de atmosfeer suggereerden 
een heimelijke transformatie, terwijl tegelijkertijd het universele 
karakter van de thema’s waargenomen konden worden.

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 2021 hebben, dankzij Covid-19, alleen Simon Wald-Lasowski en 
Teresa Solar een korte residency bij 1646 kunnen doen.
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3.4 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.

12 februari 
ALL MY FRIENDS ARE PHONES AND 
TABLETS, Adam Centko & Carmen Roca Igual 

ALL MY FRIENDS ARE PHONES AND TABLETS was een event 
in samenwerking met Drugo More (The Other Sea), een culturele 
organisatie in Kroatië met een artistiek en theoretisch programma, 
en geproduceerd door Elena Apostolovski (stagiair bij 1646 in 
2021). Het event vond plaats bij de Filodrammatica Hall in Rijeka 
(Kroatië) en bestond uit de screening van twee videowerken van 
Carmen Roca Igual en Adam Centko (ook vertoond tijdens de 
Street View Cinema van 1646 in Den Haag), gevolgd door een 
discussie geleid door Nadija Mustapić, multimedia kunstenaar en 
professor bij de Academy of Applied Arts in Rijeka.

Het programma reflecteerde op technologie, eenzaamheid en 
de rol van digitale omgevingen in het dagelijks leven. Zo kon er 
discussie ontstaan over de tussenkomst van het virtuele in het 
fysieke leven en de invloed hiervan op de mensheid.

5 t/m 14 juli 
Call for Graduates,  
in samenwerking met Nest

1646 en Nest werkten samen aan een grote tentoonstelling in 
de openbare ruimte van Den Haag met werk van afstuderende 
kunststudenten. Vanwege de restricties rondom Corona in 
het afgelopen jaar geloofden wij dat de huidige generatie 
afstudeerders gebaat was bij een grotere zichtbaarheid. Mede 
doordat reizen niet gepromoot werd en de afstudeerexposities 
enkel met een tijdslot en in geringe mate bezocht konden worden.

Nest en 1646 hebben een open call geopend voor BA/MA 
studenten van alle kunstacademies in Nederland van lichting 
2021, die autonoom werk maken. Zij konden foto’s sturen van 
hun afstudeerwerk of werk dat daaraan gerelateerd was. Een 
selectie van deze werken is tijdens het The Hague Contemporary 
Art Weekend op posters tentoongesteld in de buitenlucht, 
verspreid over Den Haag. Sowieso zijn alle inzendingen ook online 
tentoongesteld. 

19 februari & 24 november 
Rogue Syntax - PRIMER, Nathan Gray,  
Danni Zuvela en Makiko Yamamoto

Onze samenwerking met Joanna Zielińska (Curator MuHKA) nam 
de vorm aan van een experimenteel audio project Rogue Syntax 
- PRIMER van kunstenaars Nathan Gray, Danni Zuvela, Makiko 
Yamamoto en de contributie van Felicity Magan, wat de dynamiek 
van taal binnen de ruimte van hedendaagse kunst verkend. Het 
project werd ondersteund door Liquid Architecture (Melbourne, 
AU) en de Australia Council for the Arts.

Op 19 februari werd de eerste aflevering Between The Ear and the 
Mouth gepubliceerd. Het onderwerp van deze aflevering boodt 
een rijke onderlaag van taalkundige basiskennis, waarop volgende 
lagen Rogue Syntax gebouwd werden. Feiten werden gelaagd met 
meertalige voorbeelden, spraakexperimenten, vocale uitspattingen, 
en aangevuld met één hele domme zin.

De tweede aflevering werd op 22 juni gepubliceerd onder de titel 
Animal Languaging, waarin geluisterd werd naar de signalen van 
dieren, en een poging werd gedaan om die in de context van 
hun eigen werelden te plaatsen, werelden waar wij als mens van 
gedistantieerd zijn geraakt maar die niet minder resoneren met de 
roepen, antwoorden, liedjes en sonische vormen die wij vooralsnog 
niet begrijpen. De aflevering kijkt naar de taal-capaciteiten van 
dieren en hoe die communicatie en samenwerking mogelijk maken 
zowel binnen een soort als tussen soorten.

Deel 1 van aflevering drie verscheen op 24 november onder de titel 
The Clever Hans Effect. De aflevering onderzocht het ontstaan van 
de wetenschappelijke interesse in communicatie met dieren en 
wat er gebeurt als mensen, niet-mensen proberen te laten praten.

12 februari: ALL MY FRIENDS ARE PHONES AND TABLETS, Adam Centko & Carmen Roca Igual 
5 t/m 14 juli: Call for Graduates, in samenwerking met Nest
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3.5 Samenwerkingen

Naast de focus op de programmering speelde 
in 2021 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.

3.5.1 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 2021 hebben we in het kader van deze samenwerking 
een tentoonstelling georganiseerd met Teresa Solar.

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 2021 heeft 1646 voor het AIM Netwerk een video geproduceerd 
als onderdeel van het Artist-Run Feature, introductie video’s 
over de leden van netwerk. Daarnaast hebben wij tekst en beeld 
aangeleverd voor de publicatie over het netwerk, die tegelijk 
als promotioneel materiaal dient: https://issuu.com/artist-run/
docs/210913_aim_book_issuu.

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.

3.5.2 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. Su Hui-Yu zou een residency doen bij 
1646 om een nieuwe performance te ontwikkelen die tijdens het 
filmfestival te zien zou zijn, ondersteund door het Taiwan Cultural 
Center in Parijs. Tegelijk zou de tentoonstelling bij 1646 open zijn. 
Wegens Covid-19 heeft het IFFR hun bijdrage moeten afzeggen 
en kon de kunstenaar niet naar Nederland komen. De residency 
periode is uitgesteld naar 2022, maar zal nog steeds plaatsvinden.

3.5.3 Lokaal

Binnen Den Haag werkt 1646 samen en wisselt kennis uit met 
collega-kunstruimtes, de deelnemers van Hoogtij, verscheidene 
festivals en met instellingen als Stroom, Billytown, Page Not Found, 
Nest, Dürst Britt & Mayhew, West, The Balcony 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 2021 vond The Hague Contemporary Art Weekend 
plaats van 8 tot 11 juli.

3.6 Festivals en 
manifestaties
In 2021 heeft 1646 aan de volgende festivals en manifestaties 
meegedaan:

5 maart:    deelname Hoogtij #64 met tentoonstelling  
Su Hui-Yu;

28 & 29 mei:  deelname Hoogtij #65 met tentoonstelling  
Su Hui-Yu;

8 t/m 11 juli:  deelname The Hague Contemporary Art 
Weekend met tentoonstelling Jani Ruscica;

10 juli:    deelname Boekhorststraat Leeft Festival met 
tentoonstelling Jani Ruscica;

3 t/m 5 sep.:  deelname UIT Festival met tentoonstelling  
Ruth Waters;

24 september:  deelname Hoogtij #66 met tentoonstelling  
Ruth Waters;

8 oktober:  deelname De Grote Culturele Netwerk 
Competitie;

9 oktober:  deelname Museumnacht met tentoonstelling 
Ruth Waters;

27 november:  deelname Hoogtij #67 met event  
Baha Görkem Yalım.

 
Vanwege de Covid-19 pandemie hebben wij soms online 
deelgenomen aan festivals en manifestaties.

3.7 Symposia
In 2021 heeft 1646 deelgenomen aan de volgende symposia:

4 t/m 6 juni:  Juxtapose Art Fair en AIM meeting in Aarhus
22 juni:   Get a Grant Event van het Mondriaan Fonds

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).

3.8 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 de eerste helft van 
2021 geen scoutingreizen kunnen ondernemen, in de tweede helft 
van het jaar zijn wij naar de volgende locaties geweest: Madrid 
(ES), Helsinki (FI), Aarhus (DK), Athene (GR) en Antwerpen (BE).

3.9 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 2021 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 2021 heeft dit programma 
wegens Covid-19 alleen bij de tentoonstelling van Simon Wald-
Lasowski 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. In 2021 hebben we besloten dit niet plaats 
te laten vinden omdat Clara Pallí Monguilod in deze periode de 
Master Artistic Research volgt en er daarom sprake zou zijn van 
belangenverstrengeling.

  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.
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  Ontvangsten – 1646 organiseert regelmatig presentaties voor 
studenten van bachelor- en masteropleidingen uit binnen- en 
buitenland. Zo gaf 1646 in 2021 presentaties voor bachelor- 
en masterstudenten van de KABK en ontvingen wij groepen 
studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Piet 
Zwart Instituut, de Rietveld Academie, de Erasmus Universiteit 
en de Vrije Universiteit.

  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 2021 op 
studio bezoek geweest bij kunstenaar Mohsin Shafi tijdens zijn 
residency bij 1646.

Daarnaast biedt 1646 ook directe kansen: 1646 nodigt (oud)
studenten uit om te exposeren. Zoals recent bijvoorbeeld Adam 
Centko en Carmen Roca Igual die tijdens een samenwerking 
tussen 1646 en Drugo More hun werk konden vertonen in Kroatië.

3.10 Ontvangsten
In 2021 hebben we onder andere de volgende professionals en 
groepen in 1646 ontvangen en hen een presentatie gegeven over 
ons initiatief:

4 maart:   13 studenten KABK
8 maart:   48 studenten Fotografie KABK
12 maart:   10 studenten Piet Zwart Instituut, studie 

Experimental Publishing
17 april:   20 studenten KABK
24 april:   21 studenten Zanne Zwart
7 mei:   11 studenten Fotografie KABK
21 mei:   7 curatoren van De Appel
2 juni:   8 docenten IMD KABK
9 juli:    12 bezoekers met We Are Public fietstour
9 juli:     5 studenten Vrije Universiteit, studie 

Kunstgeschiedenis, met Angela Bartolomew
10 juli:   15 bezoekers Young Collectors Circle
8 september: 12 studenten HKU, met Sam Hersbach
22 september:  7 studenten HKU, met Sam Hersbach
23 september: 14 curatoren 100% Hedendaags
30 september: 21 curatoren en kunstenaars Stroom Invest week
6 oktober: 20 eerstejaars studenten IMD KABK
15 oktober:  curatoren Chris Cyrille, Manuela Moscoso,  

Nav Haq via het Mondriaan Fonds,  
met Haco de Ridder

19 oktober: 12 studenten Academie Minerva
22 oktober: 1 student HKU, met Sam Hersbach
25 oktober:  10 studenten Master International Institute of 

Social Studies, met Daniel Soucy
3 november: 16 examen studenten IMD KABK
8 november: 20 studenten Rietveld, met Joram Kraaijeveld
11 november:  23 studenten Rietveld Fine Art derde jaar, met 

Suzanne van de Ven
12 november: 7 bezoekers Tour Platform Werkplaatsen
17 november:  25 studenten Rietveld Fine Art eerste jaar, met 

Suzanne van de Ven
18 november:  1 artist in residence en 1 medewerker Justice & 

Peace
18 november:  30 eerste jaars studenten KABK, met Cecilia 

Bengtsson
26 november:  15 studenten voorbereidend jaar KABK, met 

Joncquil de Vries
26 november:  14 curatoren uit Estland via het Mondriaan 

Fonds, met Haco de Ridder
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4. PR en Communicatie

4.1 Communicatie visie
Bij 1646 geven we het publiek toegang tot die dialoog, die tot stand 
komt door de diverse en herkenbare verhalen die kunstenaars 
bij ons uitdiepen, waar complexe artistieke keuzes en onderzoek 
aan te pas komen. We geloven in de kracht van de vorm waarin 
die toegang komt: die van een ervaring. Een ervaring waarna een 
bezoeker de deur uit loopt en niet zozeer denkt: “ik begrijp het”, 
maar denkt “I love it!”

‘Het kunstenaarsinitiatief toont een consistente 
stroom aan kunstenaars, vooral uit het 
buitenland, die het scheppen in de vingers 
hebben; tactiele kunst waar het maakplezier 
vanaf spat, vaak een evocatie van een geheel 
eigen universum waarin het goed toeven is voor 
de bezoeker.’ Citaat uit: Machteld Leij, Hart Magazine: 190, 
2019

Verbreden en verdiepen: dat is het doel. Om wat wij doen bij 1646 
tot ver buiten onze deur aan de Boekhorststraat door te laten 
stralen leggen we in onze communicatie de kunstpraktijk, het 
onderzoeksproces en de twijfels die daarbij gepaard gaan bloot. 
Dit doen we met een gastvrije houding, waarbij informaliteit en 
transparantie centraal staan. Naast het gebruik van de traditionele 
communicatiemiddelen kiest 1646 ervoor zich te richten op een 
meer persoonlijke toenadering. 

Door ons programma vanuit verschillende hoeken te benaderen 
betrekken we een divers publiek en activeren we hen om zich met 
een onderzoekende, open en nieuwsgierige houding te verdiepen.

Onze communicatievisie 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.

4.2 Doelgroepen
Met onze huidige kennis ziet ons overzicht met betrekking tot 
onze doelgroepen er als volgt uit. 1646 richt zich tot meer dan 
25 verschillende segmenten, hierbij maken we bijvoorbeeld ook 
onderscheid tussen de bezoekers met verschillende gradaties in 
deelname aan culturele activiteiten en (voor)

kennis over artistiek inhoudelijke thema’s. Dit vatten we samen in 
vijf groepen:

  Medespelers – Cultuurconsumenten, Kunstprofessionals, 
ontwerpers, creatievelingen 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 van 
culturele programma’s zonder specifieke affiliatie met de 
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, dagjes-mensen, buurtgenoten, winkelend publiek, 
toeristen en verschillende belangenorganisaties.

4.3 Communicatie strategie
In 2021 hebben we onze nieuwe website en huisstijl gepubliceerd. 
De volledige nieuwe website werd begin februari 2021 opgeleverd 
door Studio Kliek, die 1646 ook voorzien van grafische vormgeving. 
Het heeft ervoor gezorgd dat het rijke archief, de programmering 
en overige publieksinformatie van 1646 gedeeld kan worden met 
publiek. Hier zijn we trots op. Zo kunnen we een breder publiek 
nog meer inzicht geven in wat 1646 doet. Daarbij viel de komst 
van de nieuwe website samen met een volgende lockdown, 
waardoor de tentoonstellingsruimte van 1646 verschillende malen 
niet of slechts gedeeltelijk open kon zijn voor publiek. De nieuwe 
webomgeving zorgde er echter voor dat we veel online content 
konden delen. 

In 2021 hebben we naast communicatie op reguliere kanalen 
doorgewerkt aan de mogelijkheden voor een aanbod van 
online content. Zo zijn wij bijvoorbeeld verder gegaan met het 
opnemen van een doorlopende podcast-reeks rondom ons 
tentoonstellingsprogramma (zie 3.2.4 Podcasts). We bieden het 
publiek hiermee een bredere toegankelijkheid tot onze activiteiten. 

Het programma van tentoonstellingen heeft clusters met publieke 
momenten, zoals openingen en Background Evenings. Maar ook 
gemeenschappelijke events zoals de Museumnacht, waar we 
in 2021 met name nieuwe bezoekers hebben aangetrokken, 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 programma dat het publiek 
blijft aanspreken.

Met ons programma communiceerden we in 2021 op allerlei 
manieren met het publiek, speerpunten hierin zijn de website en 
de sociale media kanalen. Daarbij is een belangrijke onderdeel de 
E-mail conversatie die bij iedere tentoonstelling gevoegd wordt — 
de kunstenaar gaat in gesprek met een wisselende correspondent 
om de dialoog over de tentoonstelling uit te diepen of te verbreden.

In lijn met het bovenstaande maakte 1646 in 2021 vijf podcasts. 
Deze gesprekken worden gevoerd met kunstenaars die op dat 
moment een tentoonstelling hebben bij 1646, of juist al eerder 
betrokken waren bij ons programma. De gesprekken, live of via 
Zoom, lieten toe dat er ondanks lockdowns ook online content 
gemaakt kon worden voor het publiek. 

Ook bouwen we een uitgebreid videoarchief op, wat betekent dat 
er een groeiend overzicht met tot nu toe 30 video’s te zien zijn op 
onze nieuwe website en ons YouTube kanaal. Dit zijn opnames 
van performances, lezingen, gesprekken of andere evenementen 
uit de geschiedenis van ons programma. Ter gelegenheid van 
twee internationale samenwerkingen, de tentoonstelling YWY 
Visions met CA2M in Madrid, en de Europese organisatie voor 
kunstenaarsinitiatieven AIM, maakten we in 2021 twee videos om 
inzicht te bieden in de werkwijze en achtergrond van 1646.

Met betrekking tot de flyers hebben we in 2021 een effectieve 
strategie: kortere teksten die informatief en uitnodigend zijn. 
Daarbij zijn de flyers ook in een nieuw jasje gestoken, in de stijl van 
de nieuwe huisstijl en met tweetalige tekst, Engels en Nederlands. 

1646 kiest voor meer aanwezigheid en investering op sociale 
media. Het resultaat is dat wij de groei in volgersaantallen door 
hebben kunnen zetten. 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;

• via nieuwsbrieven-mailing (2.900 contacten);
•  via onze website (17.475 unieke bezoekers in 2021);
•  via podcast (in 2021 maakten wij 4 podcast die totaal 467 keer 

zijn beluisterd);
•  via ons groeiende videoarchief dat in 2021 30 video’s telt;
•  publicatie van e-mailconversaties tussen de kunstenaar en een 

correspondent bij de solotentoonstellingen via website en in 
print;

En hebben we op de volgende manieren bekendheid aan ons 
programma gegeven:
•  het versturen van persberichten naar een bestand van 1.205 

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

•  via onze Facebookpagina (5.873 likes, 6.283 followers), 
Instagram (ca. 5.795 followers, met een bereik tot zo’n 15.000 
per post), YouTube (2.635 views) en Soundcloud (ca. 467 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 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 60 belangrijkste 
galeries, kunstinstellingen, musea, kunstopleidingen en 
kunstenaarsinitiatieven;

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

• door 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 AIM en CA2M;

• door 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.
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4.4 Vermeldingen  
in de pers

The Cinema of Séance — Su Hui-Yu 

Su Hui-Yu at 1646 
Art Viewer, 12-04-2021  
https://artviewer.org/su-hui-yu-at-1646/

An Interview with Su Hui-Yu: Ghost Traces of the Original in  
“The Woman’s Revenge” 
Matt Turner, MUBI/Notebook, 12-03-2021 
https://mubi.com/notebook/posts/an-interview-with-su-hui-yu-ghost-traces-of-the-

original-in-the-woman-s-revenge

Rethinking Gender and the Body: In Conversation With Su Hui-Yu 
Naima Morelli, COBO Social, 15-03-2021 
https://www.cobosocial.com/dossiers/rethinking-gender-and-the-body-in-

conversation-su-hui-yu/

Caravaggio, Spice Girls, Quentin Tarantino, Pussy Riot, Jean Genet 
and her lover in 1646; Su Hui-Yu @ 1646 
Frits Dijcks, Jegens & Tevens, 07-06-2021 
https://jegensentevens.nl/2021/06/caravaggio-spice-girls-quentin-tarantino-pussy-

riot-jean-genet-and-her-lover-in-1646/

Cinema of Séance 
Cees Koome, chmkoome’s blog, 27-06-2021 
https://chmkoome.wordpress.com/2021/06/27/cinema-of-seance/

Su Hui-Yu, The Cinema of Séance 
Contemporary Art Library 
https://www.contemporaryartlibrary.org/project/su-hui-yu-at-1646-the-hague-18362

Taiwanese artist Su Hui-yu holds first solo exhibition in the 
Netherlands 
Ministry of Culture Taiwan 
https://www.moc.gov.tw/en/information_316_129962.html

THE CINEMA OF SÉANCE - Su Hui-Yu at 1646 Experimental Art 
Space 
Taiwan Cultural Center 
https://fr.taiwan.culture.tw/information_92_129902.html

Tarwe en Walnoot - Jani Ruscica

Jani Ruscica at 1646 
Mutual Art, 27-07-2021  
http://www.mutualart.com/ExternalArticle/Jani-Ruscica-at-

1646/49398CF4C89E98FB?source_page=Gallery  

Verrassing! In deze Haagse straat kun je (gratis) iets heel  
leuks doen 
In de Buurt, 08-07-2021  
https://indebuurt.nl/denhaag/doen/verrassing-in-deze-haagse-straat-kun-je-gratis-

iets-heel-leuks-doen~181285/ 

Circuit Kunst 
Gonzo, 06-07-2020, Lieke van der Made 
https://www.gonzocircus.com/circuit-kunst-juli-augustus-2021/ 

Weekend, The Hague Contemporary The Hague - July 
https://weekend.thehaguecontemporary.nl/program/tarwe-en-walnoot/

Jani Ruscica at 1646 
Art Viewer, 27-07-2021   
https://artviewer.org/jani-ruscica-at-1646/ 

Tarwe en walnoot: Jani Ruscica at 1646 Gallery 
Finnish Institute Benelux  
https://finncult.be/tarwe-en-walnoot-jani-ruscica-at-1646-gallery

Swallow Up - Ruth Waters

Ruth Waters at 1646 
Art Viewer, 05-10-2021 
https://artviewer.org/ruth-waters-at-1646/ 

He saved the world from harmony - Simon 
Wald-Lasowski

He saved the world from harmony – Simon Wald-Lasowski – 1646 
Kunstblijfteenraadsel, 14-11-2021, Paul Voors 
https://kunstblijfteenraadsel.nl/2021/11/14/he-saved-the-world-form-harmony-simon-

wald-lasowski-1646/ 

De wereld redden van harmonie @ 1646 
Jegens & Tevens, 04-11-2021, Bob van der Sterre 
https://jegensentevens.nl/2021/11/de-wereld-redden-van-harmonie/

Simon Wald-Lasowski - In gesprek met een verhalenverzamelaar 
Metropolis M, 18-11-2021, Eline van der Haak 
http://www.metropolism.com/nl/features/45278_simon_wald_lasowski_in_gesprek_

met_een_verhalenverzamelaar 

Big mouth. Within boundaries. Oozing out. – 
Teresa Solar

Tentoonstelling: klei kunst van Teresa Solar 
In de Buurt, 11-12-2021 
https://indebuurt.nl/denhaag/agenda/tentoonstelling-klei-kunst-van-teresa-

solar~201289/ 

Big Mouth – Within Boundaries – Oozing out 
Museumtijdschrift 
https://museumtijdschrift.nl/tentoonstellingen/big-mouth-within-boundaries-oozing-

out/ 

Teresa Solar at 1646 
Art Viewer, 20-12-2021 
https://artviewer.org/teresa-solar-at-1646/

ALL MY FRIENDS ARE PHONES AND 
TABLETS – Adam Centko en Carmen Roca 
Igual

Werk van afgestudeerden van de Haagse Academie over 
eenzaamheid en virtualiteit worden gepresenteerd 
MojaRijeka, 15-02-2021, Sanja Kapidžić 
https://www.mojarijeka.hr/prikazani-video-radovi-diplomanata-s-haske-akademije-o-

usamljenosti-i-virtualnosti/

Het onderzoeken van digitale aanwezigheid, eenzaamheid en 
virtualiteit via de videowerken van Carmen Roca Igual en Adam 
Centko vrijdag in Philodrammatics 
Torpedo media, Marin Ružić 
https://torpedo.media/u-drustvu-telefona-i-tableta-propitkivanje-digitalne-prisutnosti-

usamljenosti-i-virtualnosti-kroz-video-radove-carmen-roce-igual-i-adama-ce-

ntkaovog-petka-u-filodrammatici/

Projecties van videowerken van internationale kunstenaars  
en conversatie 
Culturenet.hr 
https://www.culturenet.hr/hr/u-drustvu-telefona-i-tableta-projekcije-video-radova-

medjunarodnih-umjetnika-i-razgovor/86316 

Call for Graduates

Nest en 1646: een Call for Graduates 
Den Haag to go 
https://denhaagtogo.com/event/nest-en-1646-call-for-graduates-2021

Take A Brake: The Hague’s Finest 
The Hague Contemporary Art Weekend 
Anna Vastgoed & Cultuur 
https://www.annavastgoedencultuur.nl/agenda/contemporary-art-weekend

Zachte, ritselende revoluties - lichting 2021 
Mister Motley, 02-07-2021, Persis Bekkering  
https://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/zachte-ritselende-revoluties-

lichting-2021

Residency Mohsin Shafi

Gul-e-Lala: Exploring Love and Romance, Mohsin Shafi at 1646 
The Karachi Collective, 06-02-2022, Shireen Ikramullah Khan  
https://thekarachicollective.com/gul-e-lala-exploring-love-and-romance-mohsin-

shafi-at-1646/ 

The Hague Contemporary

The Hague Contemporary Art Weekend 
ArtisTalk Magazine 
http://artstalkmagazine.nl/the-hague-contemporary-art-weekend/ 

1646 algemeen

1646 - Contemporary Art Space 
Spotted by Locals, 04-08-2021, Adam Frick 
https://www.spottedbylocals.com/thehague/1646/ 
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4.5 Kwantitatieve gegevens
 

Raming 
2021

Realisatie 
2021

Raming 
2022

ACTIVITEITEN (excl. beurzen en manifestaties) 
Tentoonstellingen in Den Haag in eigen huis aantal 5 5 5
Bezoekers totaal aantal 3.150 3.493 3600
waarvan betalende bezoekers aantal 0 0 0
waarvan niet-betalende bezoekers aantal 3.150 3.493 3.600
Deelnemende kunstenaars totaal aantal 5 5 5
waarvan wonend/werkend in Den Haag aantal 1 0 0
waarvan uit de rest van Nederland aantal 0 1 0
waarvan uit het buitenland aantal 4 4 5

Presentaties elders totaal aantal 2 2 2
waarvan in Den Haag buiten eigen huis aantal 0 1 0
waarvan in de rest van Nederland aantal 0 0 0
waarvan in het buitenland aantal 2 1 2
Bezoekers aantal 1.800 31930 1.800
Deelnemende kunstenaars  
wonend/werkend in Den Haag

aantal 0 251 0

Lezingen / debatten / symposia / sessies aantal 9 5 8
Bezoekers totaal aantal 700 2601 400
waarvan betalende bezoekers aantal 0 0 0
waarvan niet-betalende bezoekers aantal 700 2601 400
Deelnemende kunstenaars totaal aantal 16 12 8
waarvan wonend/werkend in Den Haag aantal 2 0 0
waarvan uit de rest van Nederland aantal 0 1 0
waarvan uit het buitenland aantal 14 11 8

Overige activiteiten:  
performances / events / filmvertoningen

aantal 14 2 17

Bezoekers totaal aantal 346 35 1480
waarvan betalende bezoekers aantal 0 0 0
waarvan niet-betalende bezoekers aantal 346 35 1480
Deelnemende kunstenaars totaal aantal 6 5 9
waarvan wonend/werkend in Den Haag aantal 1 0 0
waarvan uit de rest van Nederland aantal 0 3 0
waarvan uit het buitenland aantal 5 2 9

DEELNAME AAN BEURZEN EN MANIFESTATIES
in Den Haag aantal 5 10 6
met aantal kunstenaars aantal 4 8 6

Bezoekers aantal 750 881 900
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

Raming 
2021

Realisatie 
2021

Raming 
2022

KUNSTENAARSONDERSTEUNING 
Deelnemende kunstenaars gastateliers 1646 6 3 6
wonend/werkend in Den Haag aantal 1 0 0
uit de rest van Nederland aantal 0 1 0
uit het buitenland aantal 5 2 6
Kunstenaars op uitwisseling naar residencies in het 
buitenland via 1646

0 0 0

wonend/werkend in Den Haag aantal 0 0 0
uit de rest van Nederland aantal 0 0 0
uit het buitenland aantal 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 2
Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs aantal 0 0 0
Aanbod voor niet-Haagse scholen 0
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 aantal 0
waarvan op website aantal 6 0 0
waarvan gedrukt (tevens beschikbaar op website) aantal 6 6 5
totale oplage gedrukte publicaties aantal 900 3.850 2.000
Digitale Media
Bezoeken website(s) totaal** aantal 15.000 26.710 30.000
Unieke bezoekers totaal (IP-adres)** aantal 10.000 17.475 18.000
Gemiddelde duur van een bezoek (minuten)** min. 01:00 02:01 01:30
Ontvangers digitale nieuwsbrieven aantal 2.800 2.892 3.000
Podcast listeners aantal 0 467 600
Youtube views aantal 0 2.635 3.000
Facebook likes/volgers aantal 5.200 6.283 6.500
Instagram volgers aantal 2.000 5.795 6.800
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Toelichting op de kwantitatieve gegevens

De bovenstaande tabel is opgesteld volgens het model van 
Gemeente Den Haag. Voor activiteiten waarvoor het model 
geen ruimte bood zijn rubrieken toegevoegd. De ‘Raming 2021’ 
is gebaseerd op het Herziene begroting en Activiteitenplan 2021 
d.d. 23-09-2020’ en ‘Raming 2022’ op ‘Herziene begroting en 
activiteitenplan 2022 d.d. 23-09-2021’.

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, wanneer 
verplicht, 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 2021 zijn alleen 
de tentoonstellingen meegerekend die in 2021 zijn geopend. De 
tentoonstelling van Pedro Neves Marques zou tot 17 januari open 
blijven, maar is vanwege Covid-19 voortijdig gesloten en is daarom 
niet meegeteld.

Het aantal bezoekers aan tentoonstellingen tijdens openingen en 
reguliere openingstijden was als volgt:
The Cinema of Séance, Su Hui-Yu:  

228 bezoekers tijdens professionele bezoeken,  
9 bezoekers op de opening en  
137 tijdens reguliere openingstijden;

Tarwe en Walnoot, Jani Ruscica:  
ca. 88 bezoekers op de opening en  
212 tijdens reguliere openingstijden;

Swallow Up, Ruth Waters:  
98 bezoekers op de opening en  
457 bezoekers tijdens reguliere openingstijden;

He saved the world from Harmony, Simon Wald-Lasowski:  
160 bezoekers tijdens de opening en  
307 tijdens reguliere openingstijden;

BIG MOUTH. WITHIN BOUNDARIES. OOZING OUT., Teresa Solar:  
65 bezoekers tijdens de opening en  
34 tijdens reguliere openingstijden  
(deze tentoonstelling moest na een week sluiten  
vanwege de Covid-19 lockdown). 

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 2.601 bezoekers van de lezingen en bijeenkomsten 
(waarvan 2.482 online), 35 van de overige activiteiten en 881 
(waarvan 171 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. 393 bezoekers.

Presentaties elders totaal
Kort event: All my friends are phones and tablets 30 bezoekers  
Kort event: Call for Graduates  31.900 bezoekers

Lezingen / bijeenkomsten
Background Evening Ruth Waters  82 bezoekers 
Coffee and Talks-bijeenkomst  
 Simon Wald-Lasowski  ca. 30 bezoekers 
3 online lezingen: Rogue Syntax: Primer 2.482 luisteraars

Overig: performances / events / filmprogramma’s
Background Evening Jani Ruscica ca. 9 bezoekers 
Background Evening Simon Wald-Lasowski 26 bezoekers

Deelname festivals / manifestaties / beurzen
Op de eigen locatie:  
Hoogtij #64  (online) ca. 171 bezoekers 
Hoogtij #65  48 bezoekers 
The Hague Contemporary Weekend  146 bezoekers 
Boekhorststraat Leeft Festival  61 bezoekers 
UIT Festival  120 bezoekers 
Hoogtij #66  126 bezoekers  
Museumnacht  91 bezoekers 
Hoogtij #67  48 bezoekers

Elders in Den Haag:  
deelname aan De Grote Culturele Netwerk Competitie  
(op basis van schatting)  70 bezoekers

Kunstenaarsondersteuning
In 2021 is de in Lahore, Pakistan, gebaseerde kunstenaar Mohsin 
Shafi te gast geweest in het gastatelier van 1646. Ter voorbereiding 
van hun solotentoonstellingen hebben Simon Wald-Lasowski en 
Teresa Solar enkele weken gebruikgemaakt van het gastatelier.

Publicaties, websites en andere digitale media
Onder het aantal gedrukte publicaties worden de 
e-mailconversaties (3.2.3 Contextuele activiteiten)

gerekend. Onder digitale media worden de website en 
verschillende social media kanalen gerekend (4. PR en 
communicatie). Omdat wij een nieuwe website hebben sinds 
februari 2021, zijn de aantallen bezoekers van de website gemeten 
vanaf 13 februari 2021.

5. Organisatie

5.1 Team
Begin 2021 bestond het team van 1646 uit Clara Pallí Monguilod 
(directeur/curator), Johan Gustavsson (directeur/curator), Daniëlle 
de Hoog (financiën en productie) Honey Kraiwee (productie en 
coördinatie) en Jeroen van  der Hulst (Communicatie en PR). Er 
was echter behoefte voor extra aanvulling van het team, deels 
om de werkdruk bij de teamleden te verlichten en deels omdat 
Clara Pallí Monguilod begonnen is met het examenjaar van haar 
masteropleiding aan de KABK en daardoor minder taken op 
zich kon nemen. Wij hebben Arthur Cordier, reeds sinds 2017 bij 
1646 betrokken als vrijwilliger, gevraagd om te ondersteunen in 
productie. Arthur heeft technische kennis die goed van pas komt 
en hij had eerder aangegeven dat hij geïnteresseerd was in een 
meer structurele bijdrage aan 1646.

Wegens andere professionele verplichtingen kon Jeroen van der 
Hulst zich niet voor drie dagen per week beschikbaar stellen en 
zich voor langere tijd verbinden aan 1646. Hierdoor zijn wij in het 
laatste kwartaal van 2021 een sollicitatieprocedure gestart voor 
de werving van een nieuwe Communicatie en PR professional. 
Via een publieke sollicitatieprocedure hebben we kandidaten 
geworven en na een selectieproces hebben we gekozen 
voor Sarah Mor Klevan. Zij is per november begonnen onder 
begeleiding van Jeroen en heeft per december het stokje volledig 
overgenomen.

Cursussen en workshops

Op het gebied van publiek spreken heeft Johan Gustavsson de 
workshop Communiceren met impact gevolgd, georganiseerd door 
het Mondriaan Fonds. Daarnaast hebben we met het gehele team 
onze kennis op het gebied van Diversiteit & Inclusie verdiept door 
een workshop te volgen en de Scan op de website van de Code te 
doen.

5.2 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 
2021 ook verschillende vrijwilligers die eenmalig een inhoudelijke/
artistieke bijdrage leverden aan een project. Gedurende 2021 zijn 
er in totaal 14 vrijwilligers actief geweest bij 1646: Adele Dipasquale 
(IT), Rosa Dalle Vedove (IT/NL), Matei Vlad Dragomir (RO), Marco 
Quadri (IT), Gabi Seiliute (LT), Henry Noller (AU), Arthur Cordier 
(BE/FR), Silke Riis (DK), Matěj Sláma (CZ), Stella Loning (NL), 
Elena Apostolovski (HR), Lena Crkvenjakov (RS), Maria Chiara 
Ziosi (IT) en Myung Feyen (BE).

5.3 Stages
Naast vrijwilligers, kan 1646 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. In 2021 
heeft deze samenwerking echter niet plaatsgevonden vanwege 
Covid-19.

Overige stagiairs

In 2021 hadden wij drie structurele stagiairs die, vaak met een 
Erasmusbeurs, voor langere tijd onderdeel uitmaakten van de 
organisatie. In het begin van het jaar hadden we stagiairs Sophie 
Huijbregts (Nederland), wiens focus vooral op promotionele taken 
lag, en Elena Apostolovski (Kroatië) die zich vooral bezighield met 
productie. Na de zomer voegde Maria Chiara Ziosi (Italië) zich bij 
ons, ook zij hield zich voornamelijk met productionele taken bezig.

De stagiairs zijn een waardevolle toevoeging binnen de 
organisatie, niet alleen leren zij in de praktijk van een presentatie 
instelling, maar zij dragen vanuit hun individuele achtergronden 
ideeën aan en ondersteunen het team in de vele activiteiten. 
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6. Codes

1646 omarmt de Fair Practice Code, 
Governance Code Cultuur en de Code 
Diversiteit & Inclusie volledig. Het bestuur en 
het team zijn toegewijd aan de implementatie 
van deze codes in onze structuren, processen 
en in ons publieksprogramma. We zijn ons 
er tegelijkertijd van bewust dat deze codes 
continu aandacht en verbetering behoeven.

6.1 Fair practice Code
In lijn met onze missie om de ideale werkomstandigheden 
voor kunstenaars te kunnen garanderen, hebben wij in 2021 de 
nodige stappen genomen om tot een respectvolle en waardige 
werkomgeving te komen. Dankzij de ondersteuning van het 
Mondriaan Fonds en de Gemeente Den Haag hebben wij opnieuw 
de kunstenaars kunnen betalen volgens de richtlijn van Fair 
Practice.

We realiseren ons echter dat we sectorbreed nog een belangrijke 
uitdaging voor ons hebben, namelijk om een duurzame 
werkomgeving te verzekeren voor al diegenen die de culturele 
sector eveneens in stand houden.

Na vele jaren van toewijding en structureel onbetaalde overuren 
binnen dezelfde organisatie in de culturele sector blijven 
freelancers onzekerheden houden: zijn ze niet in staat om een 
pensioen op te bouwen, om de nodige verzekeringen te betalen en 
hebben ze geen vooruitzicht op een contract en

zekerheid. Deze situatie kan niet langer intact blijven en moet op 
grotere schaal veranderen.

In 2021 zijn we met meerdere collega instellingen, bijvoorbeeld met 
Nest en West, in conversatie geweest om kennis te delen over hoe 
we deze problemen kunnen verbeteren. De toenemende aandacht 
hiervoor in de publieke discours signaleert dat het iets is wat 
serieus aangepakt moet worden.

Binnen onze eigen organisatie hebben we de uurtarieven van 
onze freelancers opnieuw onder de loep gelegd. 1646 heeft eerder 
ondersteuning gekregen van het Mondriaan Fonds en Gemeente 
Den Haag om het uurtarief van onze freelancers te verhogen tot 
een minimumtarief van € 18 per uur voor het team en € 22 per uur 
voor het management. In de realiteit zijn deze uurtarieven niet 
voldoende om zowel pensioen als verzekeringen te dekken. Sterker 
nog, landelijk ligt de minimum norm rond de € 30 - € 35 per uur. 
De situatie van 1646 is precair en het verzekeren van een gezonde 
en duurzame werkomgeving voor het team van 1646 is daarom 
onvermijdelijk een cruciaal onderdeel geworden van onze focus. 
Het werken op freelance basis is op termijn niet houdbaar.

Daarom willen we naar een duurzamere situatie toewerken en 
zijn wij in 2021 gestart met onderzoeken of het voor 1646 mogelijk 
is om met loondienstverbanden te werken in plaats van een 
constructie met zzp’ers. Wij hebben hiervoor de HR voucher, 
toegekend door het Letterenfonds, gebruikt om advies te vragen 
aan een HR adviseur. Verder hebben we via het Mentortraject van 
Cultuur + Ondernemen advies gekregen van Femke Monaghan 
van Wachem, Zakelijk Directeur van De Balie in Amsterdam.

Om een financiële berekening te kunnen maken van wat er aan 
extra budget nodig is om de arbeidsomstandigheden naar een 
fair pay minimum te brengen, hebben we eerst een profielschets 
gemaakt van alle functies die op dit moment binnen het team 
vervult worden. Vervolgens hebben we deze langs de richtlijn 
van De Zaak Nu gelegd en voor ieder teamlid gekeken waar die 
ingeschaald moet worden, waarbij ervaring, expertise etc. van de 
teamleden in overweging is genomen.

Met hulp van Ecclesia, een verzekeringsmakelaar met ervaring 
in de culturele sector en tevens gespecialiseerd in pensioenen, 
hebben we uitgezocht welke verzekeringen nodig zijn en wat de te 
verwachten kosten zijn voor pensioenen.

6.2 Governance Code 
Cultuur
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.

Het afgelopen jaar hebben wij de Governance Code Cultuur 
nog eens in detail bestudeerd om uit te zoeken waar nog 
verbeterpunten liggen. Dat heeft er toe geleid dat wij de 
taakverdeling van het bestuur en de directie hebben vastgelegd 
in een bestuursreglement en een directiereglement, zodat er 
een heldere verdeling is. Deze documenten zijn behulpzaam 
voor de functioneringsgesprekken tussen het bestuur en de 
directieleden, die we nu gestructureerder laten plaatsvinden en 
beter kunnen inrichten. In het afgelopen jaar zijn er vanuit dezelfde 
logica evaluatiegesprekken geweest met de freelancers die een 
essentiële bijdrage leveren aan de dagelijkse werkzaamheden van 
de organisatie. Het plan is om ook deze gesprekken voort te blijven 
zetten, zodat er ruimte is voor persoonlijke groei en ontwikkeling 
van ieder van de teamleden.

We hebben binnen het bestuur bepaald wie de 
vertrouwenspersonen zijn voor het team inclusief vrijwilligers 
en stagiairs en we hebben de contactgegevens van deze 
vertrouwenspersonen opgenomen in de nieuwe overeenkomsten 
en daarnaast per mail naar deze groep mensen gestuurd.

Verder hebben wij nu de termijnen van de zittende bestuursleden 
duidelijker op onze website geplaatst, naast dat dat al in het 
jaarverslag benoemd werd. We zijn ons meer bewust van de 
stappen die gezet moeten worden om op een publieke en 
transparante manier nieuwe bestuursleden te werven, hen in de 
organisatie te introduceren en konden dat meteen in de praktijk 
brengen bij de aanstelling van ons nieuwe bestuurslid.

Met het onderzoek naar de mogelijkheden omtrent de creatie van 
duurzamere  arbeidsomstandigheden en het daarop volgende 
transitieproces in het achterhoofd hebben we, via

een publieke vacature op onze website, Irena Szarzynski (Hoofd 
P&O van het Kunstmuseum) als bestuurslid aangetrokken met 
kennis van HR zaken en personeelsmanagement. Het bestuur 
bestaat nu uit vier leden met verschillende expertises, op deze 
manier verzekeren we onszelf ervan dat we de juiste stappen 
kunnen zetten.

Door de arbeidsomstandigheden van de organisatie te 
verduurzamen en op lange termijn een voorbeeld te worden 
van Goed Werkgeverschap is 1646 beter in staat deskundige 
medewerkers aan zich te binden, wat de maatschappelijke 
doelstelling van de stichting ten goede komt. Het betekent dat 
1646 de publieksactiviteiten die zij ontwikkeld heeft op een hoog 
niveau kan blijven voortzetten en verder uit kan bouwen vanuit een 
stabiele basis.
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6.3 Code Diversiteit & 
Inclusie
Vanwege de maatschappelijke realiteit en persoonlijke belevingen 
heeft 1646 in 2021 besloten een gedragscode op te stellen en 
publiceren op haar website. Wij vinden het belangrijk dat iedere 
bezoeker, de kunstenaars waar we mee werken, partners en 
teamleden zich veilig voelen, de code volgt en dat er een open en 
verwelkomende sfeer is zonder enige vorm van discriminatie.

1646 heeft een aantal investeringen gedaan in de educatie 
van haar teamleden op het gebied van publieksonderzoek en 
Diversiteit en Inclusie. Zo heeft de organisatie de Workshop 
Diversiteit & Inclusie: Hoe sta jij ervoor? van Cultuurschakel 
gevolgd.

We hebben daarnaast met het gehele team, inclusief stagiaires en 
kunstenaar in residence, uitgezocht hoe we ervoor staan op het 
gebied van Diversiteit & Inclusie middels de scan op de website 
van de Code. Iedere vraag hebben wij onderling besproken 
alvorens antwoord te geven, waardoor wij echt als team tot de 
antwoorden kwamen en er ruimte was voor de perspectieven van 
de verschillende posities binnen ons team. Het resultaat was dat 
wij een 4.1 scoorden uit een maximale score van 5:

“De organisatie staat open voor diversiteit en 
streeft ernaar om diversiteit deel van de kern 
van de organisatie te maken. Deze organisaties 
bewegen weg van een ‘gedifferentieerde’ naar 
een ‘integrale’ aanpak. Men is bezig met het 
ontwikkelen van een organisatiebrede visie en 
beleid op het terrein van diversiteit en inclusie, 
zodat iedereen duidelijk voor ogen heeft 
waarom de organisatie diversiteitsbeleid wil 
voeren en wat zij daarmee wil bereiken.”

De onderdelen van de Scan waar wij meteen actief aan 
verbetering zijn gaan werken, zijn:

Strategie en beleid

We hebben het resultaat van de scan gebruikt om de beleidslijn 
van 1646 steviger te formuleren op het gebied van Diversiteit & 
Inclusie.

1646 gelooft dat kunst de kracht heeft om normatieve 
representaties van de realiteit uit te dagen, daarom vieren onze 
tentoonstellingen ontmoetingen met onzekerheid en meervoudige 
perspectieven die onze conversaties en reflecties verrijken die ons 
publiek inspireren. Dit kan niet bereikt worden zonder een integrale 
diversiteit in het proces, het team, het bestuur, de kunstenaars 
waar we mee werken en ons publiek. Er is aandacht voor diversiteit 
in het werving- en selectieproces, de besprekingen over het 
programma en onze communicatie.

In alle activiteiten die wij ondernemen is aandacht voor Diversiteit 
& Inclusie. Dit onderwerp is daarom een vanzelfsprekend en 
integraal onderdeel in alle keuzes die gemaakt worden, in 
de investeringen die we doen en de budgetten die hiervoor 
beschikbaar zijn.

Programma

Één van de doelen van ons programmabeleid zijn ontmoetingen 
met ‘het vreemde’, daarom zijn we continue op zoek naar 
kunstenaars die een alternatief perspectief kunnen bieden op 
de thema’s die spelen in de samenleving. De onderwerpen in 
de tentoonstellingen bieden een diversiteit aan genuanceerde 
perspectieven op complexe onderwerpen. Het format van 
ons programma faciliteert hiervoor een ruimdenkende en 
onbevooroordeelde ruimte voor het bespreekbaar maken van soms 
sensitieve onderwerpen. Niet alleen in de tentoonstellingen zelf, 
maar ook in de randactiviteiten. Zo geven de Background Evenings 
bijvoorbeeld ruimte voor samenwerking met andere kunstenaars 
of makers en wordt de kunstenaar voor de e-mailconversatie aan 
iemand gekoppeld die zij niet kennen en iemand die regelmatig 
zelfs geen onderdeel van het kunstenveld is en dus een fris 
perspectief op het onderwerp heeft. Iedere publieksdoelgroep 
kan zich aangetrokken voelen tot een ander onderdeel van de 
programmering.

Publiek

Wat betreft inclusiviteit met betrekking tot onze 
tentoonstellingsruimte letten we op toegankelijkheid en 
gebruiksvriendelijkheid. Zo zijn onze tentoonstellingsruimtes 
op de begane grond bereikbaar via een brede voordeur; zijn 
ze toegankelijk voor mensen met een mobiliteitsbeperking, 
rolstoelen en kinderwagens; en hebben we een genderneutraal 
toilet. Informatie over de toegankelijkheid is terug te vinden op de 
bezoek-pagina op onze website.

Met het in gebruik nemen van de nieuwe website, als platform 
waar al onze vormen van communicatie samenkomen, hebben wij 
al stappen gezet in onze digitale toegankelijkheid. De website is 
tweetalig, biedt verschillende soorten content voor verschillende 
doelgroepen en de benodigde praktische informatie.

Kengetallen uit 2021

Wij hebben in 2021 in totaal met 21 kunstenaars gewerkt, die 
geografisch als volgt verspreid zijn 28,6% afkomstig uit Nederland, 
38,1% uit Europa en 33,3% van buiten Europa. Qua leeftijd zit 
verreweg de meerderheid in de groep 30 tot 49 jaar. De verdeling 
van gender is 42,9% vrouw, 47,6% man en 9,5% non-binair, het 
landelijk gemiddelde voor non-binair ligt naar schatting rond de 
4% (volgens het onderzoek van kenniscentrum Rutgers) en de 
percentages mannen en vrouwen zijn bijna gelijk waarbij het 
zwaartepunt net bij de vrouwen ligt.

Binnen het team, inclusief bestuur, stagiairs en vrijwilligers, 
bestaande uit een totaal van 27 mensen is de geografische 
spreiding 37% afkomstig uit Nederland, 55,6% uit Europa en 7,4% 
van buiten Europa. Op het gebied van leeftijd zit 51,9% in de groep 
20-29 jaar, 29,6% in de groep 30-39 jaar, 11,1% in de groep 40-49 
jaar en 7,4% in de groep 50-59 jaar. De genderverdeling binnen dit 
team was 59,3% vrouw, 37% man en 3,7% non-binair.
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7. Financiën 

7.1 Cultureel 
ondernemerschap

Naast de subsidies van Gemeente Den Haag, 
Mondriaan Fonds en Stroom en eventuele 
projectsubsidies genereert 1646 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 2021 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 (https://
artlead.net), Patty Morgan (https://www.pattymorgan.net/home/
shop) en The Hague Contemporary ter gelegenheid van Art The 
Hague.

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 2021 is de Franse kunstenares Pauline Curnier Jardin gevraagd 
om 3 nieuwe werken in oplage te maken. Met deze nieuwe 
edities is het mogelijk om onze ondersteuners en eventuele 
geïnteresseerden weer actief te benaderen.

    

7.2 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 
2021 1646 door middel van een jaarlijkse gift ondersteunde.

7.3 Financiën 2021
Ook in 2021 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 we bijna alle activiteiten kunnen realiseren. 
In financieel opzicht heeft dit gevolgen gehad voor ons resultaat. 
Het resultaat over 2021 bedraagt EUR 15.530 (begroot: EUR 
0). De stijging van het resultaat is mede veroorzaakt door 
hogere opbrengsten (EUR 5.485) en lagere kosten (EUR 10.045) 
dan begroot. De opbrengsten zijn toegenomen door kleinere 
incidentele projectsubsidies. De kosten zijn lager dan begroot met 
name door de steunmaatregel Covid-19 van de Gemeente Den 
Haag waarmee zij ons zes maanden huur hebben kwijtgescholden 
en doordat wij vanwege Covid-19 weinig scoutingreizen hebben 
kunnen ondernemen. Daarnaast waren representatiekosten voor 
evenementen lager omdat evenementen deels niet door konden 
gaan of online plaatsvonden. Andere kosten die lager uitvielen, niet 
gerelateerd aan Covid-19, zijn de drukkosten, dit komt omdat we 
de flyers goedkoper konden laten drukken en we daarnaast geen 
andere materialen hebben laten printen.

De totale opbrengsten betreffen 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.

7.4 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.
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8.2 PR en Communicatie

Naast al de strategieën, die eerder al in het onderdeel ‘21. 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.

Verder doen wij, zoals eerder in dit verslag al beschreven, begin 
2022 een aanvraag bij de Gemeente Den Haag in het kader 
van Cultureel Ondernemerschap waarmee wij ondersteuning 
hopen te krijgen voor het doen van publieksonderzoek, aan 
de hand waarvan we met een marketingstrateeg kunnen 
werken aan de implementatie van die kennis in een nieuwe 
communicatiestrategie. Middels een zwaardere inzet van onze PR 
medewerker kunnen we de nieuwe strategie gaan uitrollen zodat 
wij de band met ons bestaande publiek kunnen versterken en 
gerichter in kunnen zetten op het bereiken van nieuw publiek.

Voortzetting vriendennetwerk

De activiteiten in het kader van het vriendennetwerk zullen in 
2022 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.

8.3 Organisatie

Bestuur

Begin 2022 bestaat het bestuur van Stichting Project Space 1646 
nog 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). Mevrouw 
Gouwenberg is echter per 14 januari 2022 gestopt als bestuurslid 
en secretaris. Er zal gezocht worden naar iemand met een 
vergelijkbaar profiel (een breed nationaal en internationaal 
netwerk in de cultuursector en ervaring met het runnen van een 
presentatie instelling) om haar rol in het bestuur over te nemen. 
Daarnaast is eind 2021 een vacature gepubliceerd voor een nieuw 
bestuurslid met een specifieke kennis in HR en personeelszaken, 
om te ondersteunen in het proces naar een duurzamere situatie 
wat betreft het werkgeverschap van 1646. Begin 2022 hebben we 
besloten om Irena Szarzynski (Hoofd P&O van het Kunstmuseum) 
als vijfde bestuurslid toe te voegen. 

Team

De huidige aanstelling van de medewerker Communicatie 
en PR wordt per 1 januari 2022 uitgebreid tot 3 dagen per 
week. Daarnaast rond Clara Pallí Monguilod eind juli haar 
masteropleiding af en zal haar FTE voor 1646 groeien. Volgens 
afspraak eindigt dan onze samenwerking met Arthur Cordier.

In 2022 gaan we verder met de voorbereidingen voor de overstap 
naar loondienstverbanden, om dit mogelijk te maken doen wij een 
aanvraag bij het Mondriaan Fonds in het kader van de Subsidie 
Kunstpodium.

8.4 Codes

Fair practice

In het kader van het overstappen naar loondienstverband in 2023, 
gaan we in 2022, met de HR-voucher van het Letterenfonds, de 
volgende activiteiten verder uitwerken:
- het opstellen van contracten
- het onderzoeken van verzuim/WIA verzekeringen
- het onderzoeken van welk pensioen passend is voor 1646
- het bepalen van een verzuimbeleid
- RI&E toetsing laten plaatsvinden
- het opstellen van een personeelshandboek
- het onderzoeken van duurzame inzetbaarheid

8. Vooruitblik:  
2022 en verder

8.1 Activiteiten
In 2022 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 2022 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 2021 is beschreven of opgezet. De vijf soloprojecten in 
2022 worden georganiseerd met Roee Rosen, Janek Simon, Sol 
Calero, Carmen Roca Igual en Karlos Gil, een kunstenaar die in 
samenwerking met CA2M is gekozen. Via de studiereizen gaan 
we ons bereik vergroten en meer buiten Europa reizen om diverse 
culturele talenten naar Nederland te kunnen halen.

1646 heeft in 2020 een nieuwe focus op samenwerkingen ingezet, 
dat zetten we ook in 2022 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 2022, 
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.

  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 zijn op verschillende platforms, 
waaronder de website van 1646 te beluisteren. De laatste 
afleveringen zullen in 2022 gepubliceerd worden.

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. 

   Wanneer de kunstenaars waar 1646 mee werkt voor 
de tentoonstellingen publicaties hebben, werken we met 
PNF samen voor verkoop. Daarnaast zijn er een aantal 
vriendenedities die als voorbeeld bij PNF in de winkel hangen. 
Voor 2022 richt PNF een leestafel in voor de publicatie Lucy is 
Sick van Roee Rosen, met wie wij in het begin van het jaar een 
tentoonstelling hebben.
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Begroting

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 € 7.474 € 0 € 0 € 7.474 € 7.474 

Directe opbrengsten 
A.1 Publieksinkomsten € 3.500 - - - € 3.500 
A.2 Sponsorinkomsten - - - - -
A.3 Overige inkomsten - - - - -

Indirecte inkomsten - -
A.4 Diverse inkomsten                                                                                 € 3.974 - - - € 3.974 

B € 393.748 € 169.131 € 156.547 € 68.070 € 68.070 
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                            
€ 169.131 € 169.131 - - -

B.3.2 Overige subsidies gemeente Den Haag                                                                                     € 40.820 € 0 € 0 € 40.820 -
B.4.1 Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen                                   € 20.000 - - € 20.000 -
B.4.2 Overige bijdragen uit private middelen                                                   € 7.250 - - - € 7.250 

Som der baten (A+B) € 401.222 € 169.131 € 156.547 € 75.544 € 75.544 

LASTEN
C SUBTOTAAL BEHEERLASTEN € 62.047 € 41.712 € 17.480 € 2.854 € 2.854 
C.1 Beheerlasten personeel € 23.499 € 15.849 € 7.650 - -
C.2 Beheerlasten materieel € 38.548 € 25.863 € 9.830 - € 2.854 

D SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN € 339.176 € 127.419 € 139.067 € 72.690 € 72.690 
D.1 Activiteitenlasten personeel € 167.277 € 95.948 € 60.957 € 8.872 € 1.500 
D.2 Activiteitenlasten materieel € 171.899 € 31.471 € 78.110 € 51.948 € 10.370 

Som der lasten (C+D) € 401.222 € 169.131 € 156.547 € 75.544 € 75.544 

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

Governance Code Cultuur

Met het oog op de toekomstige implementatie van de Governance 
Code Cultuur blijven we in het kader van onze maatschappelijke 
doelstelling solotentoonstellingen ontwikkelen samen met 
een diversiteit aan kunstenaars en onderwerpen en daaraan 
gerelateerde events organiseren, zoals uitgebreider beschreven 
wordt in het programmaplan. We blijven actief verbinding zoeken 
met ons publiek en met nieuw publiek, zeker na de Corona 
pandemie hebben we hier extra aandacht voor.

Diversiteit & Inclusie

Begin 2022 hebben wij, na alle voorbereidingen in 2021, een 
aanvraag gedaan om financiële ondersteuning te vinden 
voor uitgebreid publieksonderzoek, waarmee wij meer 
inzicht willen verkrijgen in de samenstelling en geografische 
verspreiding van ons publiek. Met die informatie gaan wij 
samen met een communicatie expert kritisch kijken naar onze 
communicatiestrategie en waar nodig aanpassen om een breder 
en een in alle opzichten diverser publiek aan te spreken en de 
banden met ons huidige publiek te versterken. Naar onze mening 
is deze extra inzet zeker na de lockdowns en de restricties van 
de Corona pandemie nodig. Vanaf september 2021 tot eind 
augustus 2022 doen we daarnaast mee aan een beknopter 
publieksonderzoek van Gemeente Den Haag, wat ons al enig 
inzicht zou moeten verschaffen. Dit onderzoek beslaat voornamelijk 
de doelgroepsegmentatie binnen Den Haag. Voor 1646 is het 
echter waardevol om een beter beeld te krijgen van ons gehele 
publiek, niet alleen de Haagse bezoekers.

In dat onderzoeksproces is het waardevol om feedback te krijgen 
van sleutelfiguren uit de gewenste doelgroepen, zodat wij dat 
mee kunnen nemen in ons denken en onze strategie. In ons 
presentatieplan wordt verder uitgelegd welke stappen wij gaan 
zetten om onze toegankelijkheid voor een breder publiek te 
verbeteren.

8.5 Financiën

In het kader van de overstap naar een loondienstverband voor de 
teamleden van 1646 in 2023 en de voorbereidingen hiervoor in 
2022, zijn de voornaamste risico’s: als structurele subsidie wegvalt 
waardoor potentieel het personeel niet betaald zou kunnen 
worden; er een ontslag moet vallen en de betreffende persoon 
een ontslagvergoeding moet krijgen; en als iemand langdurig 
ziek wordt en vervanging gevonden moet worden. Voor al deze 
gevallen is er een stevige reserve nodig om de organisatie als 
tevoren draaiende te kunnen houden. We hebben in eerdere jaren 
de bewuste keuze moeten maken om reserves op te bouwen ten 
koste van het uitbetalen van de overuren, om als organisatie enige 

stabiliteit te kunnen houden. De reserves zijn een belangrijke basis 
en geven de zekerheid voor de stichting om veilig over te kunnen 
stappen naar loondienstbetrekkingen. Onze huidige reserve heeft 
dus als doel voor een gezonde financiële organisatie te zorgen en 
kan op dit moment al de benoemde risico’s dekken.

De stichting verwacht één majeure investering in het jaar 2022, 
namelijk een investering in de inschakeling van experts op het 
gebied van publieksonderzoek, de ontwikkeling van een nieuwe 
marketingstrategie en de analyse van de data van onze online 
platforms om onze bereik te versterken en verbeteren. De stichting 
wilt deze investering dekken met een aanvraag bij de Gemeente 
Den Haag voor Cultureel Ondernemerschap. 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 2022. De stichting heeft 
daarnaast geen activiteiten gericht op het doen van onderzoek 
en ontwikkeling. Ook in 2022 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 2022 worden 
aangevraagd. 

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 2022, behalve wat 
teruggelopen publieksbijdragen en mogelijk bijkomende kosten 
voor het online uitvoeren van projecten.

Op een praktischer niveau zijn we in 2021 gestart met het maken 
van een intern risico-analyse overzicht. Hierin wordt de status van 
verzekeringen, internet, veiligheid (zowel online als offline), de 
arbeidsomstandigheden van het team en de onderhoud van het 
gebouw bijgehouden. Met dit overzicht weten we waar aandacht 
aan besteed moet worden op welk moment.
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Jaarrekening 202150



Financieel jaarverslag 2021 van  
Stichting Project Space 1646

Boekhorststraat 125
2512 CN Den Haag

1. Balans per 31 december 2021  
 
Na bestemming saldo baten en lasten

Activa

Passiva

1     BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (na bestemming saldo baten en lasten)

ACTIVA
31-12-2021 31-12-2020

€ € 

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  275              563              

VLOTTENDE ACTIVA

Overige vorderingen en overlopende activa 13.580         13.206         

Liquide middelen  94.413         82.267         

108.268       96.036         

-6-

PASSIVA
31-12-2021 31-12-2020

€ €

EIGEN VERMOGEN  

Algemene reserve  58.794 52.317
Bestemmingsreserve Publiek 0 0
Bestemmingsreserve Privaat 27.642 18.589
 86.436         70.906         
KORTLOPENDE SCHULDEN  

Overige schulden en overlopende   
passiva  21.832         25.130         

21.832         25.130         

 108.268       96.036         
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1     BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (na bestemming saldo baten en lasten)

ACTIVA
31-12-2021 31-12-2020

€ € 

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  275              563              

VLOTTENDE ACTIVA

Overige vorderingen en overlopende activa 13.580         13.206         

Liquide middelen  94.413         82.267         

108.268       96.036         

-6-

PASSIVA
31-12-2021 31-12-2020

€ €

EIGEN VERMOGEN  

Algemene reserve  58.794 52.317
Bestemmingsreserve Publiek 0 0
Bestemmingsreserve Privaat 27.642 18.589
 86.436         70.906         
KORTLOPENDE SCHULDEN  

Overige schulden en overlopende   
passiva  21.832         25.130         

21.832         25.130         

 108.268       96.036         
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2. Staat van baten en lasten 2021 
 
Conform aangepaste begroting

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
(conform aangepaste begroting)

Werkelijk Begroting Werkelijk
2021 2021 2020

€ € €

 BATEN
Gemeentelijke exploitatiesubsidie 166.074 163.040 120.299
Overige subsidiebaten gem. Den Haag 23.411 18.950 46.617
Overige subsidiebaten 188.034 185.947 180.130

 Overige baten 11.009 15.106 6.288
Totaal 388.528 383.043 353.335

LASTEN
 Personeelskosten 23.499 23.499 34.870
 Huisvestingskosten 12.725 16.758 18.681

Organisatiekosten 21.332 18.310 20.242
Activiteiten 315.442 324.477 264.179

 Totaal 372.998 383.043 337.972

 Resultaat 15.530 0 15.363
       
 Resultaatbestemming:    
 Toevoeging/Onttrekking aan algemene reserve 6.477 0 8.774

Onttrekking aan bestemmingsreserve publiek 0 0 0
Toevoeging aan bestemmingsreserve privaat 9.053 0 6.589

Resultaat na bestemming 0 0 0

 
 
 
 

 

-8-

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 2021
De jaarrekening is opgesteld conform de “Richtlijn verantwoording 
subsidies Den Haag 2017 met één bijlage Inrichting jaarrekening 
2021” zoals bedoeld in de brief van de Dienst OCW d.d. 20 januari 
2021 met kenmerk ABBA/VL/26183.

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.
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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 2021
4    TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

2021 2020
€ €

4.1 ACTIVA

4.1.1 Materiële vaste activa

Boekwaarden per 1 januari 563 851
Investeringen 0 0
Afschrijvingen materiële vaste activa -288 -288
Boekwaarden per 31 december 275 563

31-12-2021 31-12-2020
€ €

4.1.2 Vorderingen en overlopende activa
 
Debiteuren -                -                
Vorderingen 9.391        9.232        
Overlopende activa 4.189        3.974        

13.580      13.206      

In de overlopende activa is ultimo 2021 een bedrag begrepen van EUR 0 (2020: EUR 0) met een resterende looptijd
van langer dan 1 jaar.

Vorderingen

Nog te ontvangen subsidie Stichting Stroom 4.000        4.000        
Nog te ontvangen subsidie Mondriaanfonds 1.400        -                
Nog te ontvangen subsidie gemeente Den Haag 3.541        4.782        
Borg gastenverblijf 450           450           

9.391        9.232        

De nog te ontvangen subsidies hebben betrekking op activiteiten die in 2021 hebben plaatsgevonden

maar nog niet (volledig) in 2021 zijn ontvangen.

In het bedrag ad € 3.541 is een bedrag begrepen ad € 1.200. Dit betreft het project in samenwerking met Centro de Arte Dos

de Mayo. Op dit project is in 2020 een bedrag van € 27.697 aan kosten gemaakt, verantwoord onder de projectlasten. Er is in

2020 een subsidie verleend van € 28.897. Het restant ad € 1.200 zal - in overleg met de subsidieverstrekker - worden besteed

in 2022.

4.1.3 Liquide middelen

ING Bank rekening-courant 3.309         3.382        
ING, zkl. Spaarrekening 90.000      78.156      
Overige 1.104        729           

94.413      82.267      

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 52.317          -                     18.589              70.906              
Saldo baten en lasten boekjaar 6.477            -                     9.053                15.530              
Saldo per 31 december 58.794          -                     27.642              86.436              

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: € 6.477
- een toevoeging aan de bestemmingsreserve privaat van: € 9.053

 
31-12-2021 31-12-2020

€ €

4.2.2 Kortlopende schulden en overlopende passiva  

Crediteuren 688                   10-                     
Waarborgsommen ateliers 98                     98                     
Omzetbelasting 6.808                4.320                
Nog te besteden subsidies 2.546                -                       
Overlopende passiva 11.691              20.722              

21.832              25.130              

In de kortlopende schulden en overlopende passiva is ultimo 2021 een bedrag begrepen van
€ 98 (2020: € 98) met een resterende looptijd van langer dan 1 jaar.
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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 2021 bedroeg € 9.942,96.
Er is in verband met corona een kwijtschelding verleent ad € 4.971,48.

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.
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5    TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

De begroting 2021 is opgesteld inclusief BTW. De gerealiseerde lasten 2021 zijn inclusief BTW.

5.1 Baten

5.1.1 Gemeentelijke exploitatiesubsidie
Werkelijk Begroting Werkelijk

2021 2021 2020
 € € €
Gemeentelijke exploitatiesubsidie
De gemeentelijke exploitatiesubsidie is als volgt samengesteld:

Toekenning Gemeente Den Haag 162.882      163.040    110.861      
Trendcorrectie Gemeente Den Haag 3.192          -            2.882          
Subsidie korting huur Covid-19 -              -            6.556          

166.074      163.040    120.299      

Aan de stichting is in het boekjaar een subsidie verleend door de gemeente Den Haag ad € 162.882,38 (ABBA/VL/26183).

Aan de stichting is een subsidie verleend door de Gemeente Den Haag (i.h.k. Trend 2021/ABBA/VL/26183-T) ad € 3.192.

Overige subsidiebaten gemeente Den Haag

Overige subsidiebaten Gemeente Den Haag 23.411        18.950      46.617        

Aan de stichting is in het boekjaar een subsidie verleend door de gemeente Den Haag ad € 23.411 (ABBA/VL/36137).

5.1.2 Overige subsidiebaten

Overige subsidiebaten 188.034      185.947    180.130      

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.

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

Hiervan is € 14.000 besteed in 2021 en € 14.000 zal worden besteed in 2022.

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

Van het Nederlands Letterenfonds is een bijdrage ontvangen van € 4.737,15 in het kader van de HR-voucher.

Van Frame Foundation is een bijdrage ontvangen van € 3.500,00.

Van AIM Network is een bijdrage ontvangen van € 2.250,00.

Van het Finnish Institute for the Benelux is een bijdrage ontvangen van € 1.000,00.

5.1.3 Overige baten

De overige baten zijn als volgt samengesteld:

Verhuur permantente ateliers 420             1.296        432             
Servicekosten permanente ateliers 480             1.440        480             
Sponsoring en bijdragen 4.618          7.750        2.165          
Rentebaten c.q. -lasten -              -            -              
Verhuur apparatuur, gastappartement, diverse
andere inkomsten/verkopen 5.492          4.620        3.211          

11.009        15.106      6.288          
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5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Werkelijk Begroting Werkelijk
2021 2021 2020

€ € €
5.2 Lasten

5.2.1 Personeelskosten

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

Externe medewerkers 22.499 22.499 34.870 *1

Bestuurskosten 1.000 1.000 750
Overige externe medewerkers 0 - 33.595

23.499 23.499 69.214

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

Werkelijk Begroting Werkelijk
2021 2021 2020

€ € €
5.2.2 Huisvestingskosten

Huur 4.971 9.951 9.834
Energie/servicekosten 4.442 4.872 4.598
Belasting (gemeente en waterschap) 782 735 788
Overige huisvestingskosten 2.529 1.200 3.461

12.725 16.758 18.681

Door de gemeente Den Haag is een kwijtschelding verleend in verband met corona van de huur van mei t/m oktober 2021.
De overige huisvestingskosten zijn hoger dan begroot omdat er diverse kleine investeringen zijn gedaan in het pand.

Werkelijk Begroting Werkelijk
2021 2021 2020

€ € €
5.2.3 Organisatiekosten

Administratiekosten 6.878 9.975 6.923
Representatiekosten 942 750 1.167
Kantoorkosten 2.503 1.000 2.008
Verzekeringen 1.556 1.450 1.485
Telecom- & automatiseringskosten 892 1.600 1.223
Afschrijvingskosten 288 285 288
Overige organisatiekosten 8.272 750 7.148
Aankoop apparatuur en inventaris - 2.500 -

21.332 18.310 20.242

De kantoorkosten zijn hoger omdat er een aantal uitgaven zijn gedaan voor kantoorinrichting.

De overige organisatiekosten zijn hoger dan begroot wegens inhuur van een HR-adviseur (voldaan via de HR-voucher 
van het Letterenfonds) en aanschaf van een beamer (t.b.v. het programma).

*1 Zie de noot op bladzijde 62
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Werkelijk Begroting Werkelijk
2021 2021 2020

€ € €

5.2.4 Activiteitenlasten

Honoria kunstenaars en productiebudget 276.538          274.816    229.400    *1

Kosten gastatelier 10.959            10.860      10.800      
Druk- en verzendkosten 1.121              6.199        5.558        
Advertentiekosten 17.140            16.326      15.943      
Publicaties 3.545              2.826        -                
Reiskosten 3.180              9.450        581           
Representatiekosten 2.959              4.000        1.898        
 315.442          324.477    264.179    

De reiskosten en representatiekosten zijn lager dan begroot vanwege Covid-19.

De drukkosten zijn lager dan begroot omdat Project Space 1646 de flyers voor een lager bedrag heeft kunnen

laten drukken en omdat er minder materiaal is gedrukt in 2021.
 

  

zijn deze geallceerd onder de personeelskosten. Op deze bladzijde zijn in de kolom Werkelijk 2020 

de vergelijkende cijfers 2020 opgenomen conform de indeling van de jaarrekening 2021.

 

 

-17-

*1 In de jaarrekening 2021 zijn de personeelskosten deels gealloceerd onder de activiteitenlasten. In de jaarrekening 2020

Toelichting activiteitenlasten

Activiteitenlasten personeel
Werkelijk Begroting

2021 2021
€ €

5000 - ACT Organisatie en productiekosten 39.485           39.485        
5004 - Organisatie en productie internationale samenwerking CA2M 9.200             9.200          
5025 - ACT Vrijwilligersvergoedingen 5.377             6.950          
5026 - Vergoeding technische ondersteuning 2.027             3.267          
5027 - Algemene ondersteuning productie activiteiten 61.003           61.003        
5050 - Medewerker Communicatie & PR 20.266           19.050        
5055 - Grafische vormgeving 7.246             8.000          
5056 - Vergoedingen teksten e-mail conversaties 1.042             1.000          
5058 - Fotografie 1.463             1.500          
5520 - Scouting en programmering 9.802             9.800          
5004 - Gastcurator CA2M -                2.000          
5318 - Projectadministratie 6.000             6.000          
5005 - Beheer vriendenproject 1.000             1.000          
 163.911         168.255      

Activiteitenlasten materieel

5010 - ACT Honoraria kunstenaars en productiebudget 94.726           93.931        
5011 - ACT Honoraria kunstenaars en productiebudget residency 4.909             3.630          
5012 - ACT Honoraria kunstenaars en productiebudget randprog. 2.203             3.000          
5013 - ACT Honoraria kunstenaars en productiebudget short events 5.981             6.000          
5015 - ACT Honoraria kunstenaars en productiekosten ov. activiteit. 4.809             -              
5100 - ACT Gastatelier 10.959           10.860        
5560 - ACT Reis- en transportkosten 3.180             9.450          
5572 - ACT Representatiekosten 2.959             4.000          

129.726         130.871      
PR en communicatie

5309 - ACT Verspreiding PR materiaal 576                1.350          
5327 - ACT Drukkosten 4.090             4.849          
5505 - ACT Advertentiekosten 17.140           14.326        
ACT Advertentiekosten en PR internationale samenwerking -                2.000          
Publicatie -                2.826          

21.806           25.351        

Totaal 315.442         324.477      
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