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Doelstelling  
 
Stichting Project Space 1646

• Het tonen en bekendmaken aan een publiek van nieuwe kunst 
en aan kunst gerelateerde initiatieven en presentaties;

• Het onderhouden van een kunstruimte waar (vanuit) deze 
initiatieven en presentaties plaats hebben;

• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn.
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Missie, visie en profiel 

Wij geloven dat kunst de kracht heeft om de 
status quo te bevragen en om normatieve 
representaties van de realiteit uit te dagen, 
daarom viert ons programma ontmoetingen 
met onzekerheid en meervoudige 
perspectieven. Hiermee willen wij de 
conversaties en reflecties rond vragen die 
bij veel mensen leven verrijken en inspiratie 
bieden voor nieuwe manieren om de toekomst 
vorm te geven.

Onze visie

1646 wijdt zich aan solotentoonstellingen en het verstrekken 
van opdrachten voor de creatie van nieuw werk om zowel de 
kunstenaars als het publiek de mogelijkheid te bieden zich 
te focussen op en te engageren met het werk. Het biedt een 
diepgaand perspectief en stelt het universum van de kunstenaar 
open. In plaats van het werk in een theoretisch kader te plaatsen, 
wordt de ervaring als uitgangspunt genomen om met het werk te 
verbinden.

Onze missie

1646 stelt zich ten doel de ideale omstandigheden te verzorgen 
voor kunstenaars om te focussen en experimenteren. In onze 
ambitie voor het publiek faciliteren wij dat zij ‘het vreemde’ 
verwelkomen en ermee verbinden als een verrijkende ervaring.

Dit kan het beginpunt zijn van gesprekken over dagelijkse 
onderwerpen vanuit ongebruikelijke perspectieven. We volgen 
een ‘bottom up’ benadering die de inspiraties en ideeën van de 
kunstenaars de kern van onze projecten maakt. Wij zijn toegewijd 
aan het introduceren van bijzondere artistieke praktijken in het 
Nederlandse kunst discours, en we werken continue aan ons lokale 
en internationale bereik.

 
 
 
Profiel

1646 is een ruimte voor hedendaagse kunst in Den Haag. Ons 
tentoonstellingsprogramma toont innovatieve artistieke praktijken 
en ondersteunt lokale en internationale kunstenaars bij het 
maken van nieuw werk. Met een focus op soloprojecten bieden 
we een publiek programma dat een genereus aanbod bevat van 
tentoonstellingen, live gesprekken met kunstenaars, performances, 
events, publicaties, podcasts en een residency programma.

1646 is een non-profit stichting die in haar lange 
bestaansgeschiedenis een signalerende functie vervult binnen het 
hedendaagse kunstenveld zowel in Nederland als daarbuiten.

Organisatie
De organisatie wordt geleid door de co-directeuren Clara Pallí 
Monguilod (ES) en Johan Gustavsson (SE). Dit doen zij in 
samenwerking met Daniëlle de Hoog (NL), Honey Kraiwee (TH), 
Arthur Cordier (BE) en Sarah Mor Klevan (NL). Daarbij hoort een 
pool van ongeveer 20 freelancers, vrijwilligers en stagiairs.

Het bestuur van de stichting bestaat uit Janice McNab 
(kunstenaar/hoofd Master Artistic Research KABK), Sebastiaan 
Buijs (adviseur communicatie en publiekszaken FMO), Reinier 
The (financieel specialist NN) en Irena Szarzynski (hoofd 
personeelszaken Kunstmuseum).

De Raad van Advies bestaat uit Navid Nuur (kunstenaar), Jo-Lene 
Ong (curator), Jaring Dürst Britt (galeriehouder), Helena Roig Prat 
(KABK student) en Anna de Wit (buurtbewoner).
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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; haar sterk signalerende 
functie; het produceren van nieuw werk dat later terug te vinden 
is bij grotere instituten, musea en Biënnales in de hele wereld; 
internationale samenwerkingen; en een gerenommeerd 14 jaar oud 
residency programma.

Voor de stad Den Haag heeft 1646 een belangrijke rol gespeeld 
in het opbouwen van wat nu een sterke kunstscene is. Door de 
jaren heen heeft iedere organisatie haar plek gevonden in het 
Haagse kunstlandschap, en is er een gezond ecosysteem ontstaan 
waarin veel wederzijdse uitwisseling plaatsvindt. 1646 speelt 
daar nog steeds een betekenisvolle rol in. De samenwerking met 
vele verschillende lokale kunstruimtes werkt stimulerend voor 
haar lokale publieksbereik. Ze heeft een goede zichtbaarheid in 
haar eigen Boekhorststraat, het Makerskwartier aan de rand van 
de Haagse Schilderswijk. Onze openingen en evenementen zijn 
doorgaans druk bezocht, met iedere mogelijke stoel bezet.

Op internationaal vlak spant 1646 zich in om door middel van 
samenwerkingen en haar residency programma een culturele 
circulatie, uitwisseling en dialoog te genereren. Zodoende heeft 
1646 door het begeleiden van een veelvoud aan internationale 
kunstenaars en vele andere internationale samenwerkingen haar 
vaste plek in het internationale netwerk gevonden.

Als projectruimte geniet 1646 nationaal en internationaal erkenning 
binnen de kunstsector als toonzettende plek met oog voor kwaliteit 
in het programma en oor voor de kunstenaars waar we mee 
werken. Een reputatie die mensen trekt en waarop voortgebouwd 
kan worden.

1646 biedt een ervaring die steeds schaarser en waardevoller 
wordt: het omarmen van en de confrontatie met ‘het vreemde’, 
‘het andere’ of ‘het onbekende’. Elk jaar brengt 1646 provocerende 
onderwerpen, nieuwe zienswijzen en vernieuwende proposities 
die in het huidige maatschappelijke klimaat ondergesneeuwd 
raken. Daarbij biedt onze werkwijze in het lokale, nationale en 
internationale politieke landschap, waar polarisering en zwart-wit 
denken in toenemende mate de toon voeren, ruimte voor dialoog 
en nuance.
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Programmering 

1646 werkt volgens een model dat kunstenaars en hun praktijk 
centraal stelt en presenteert de kunstenaarspraktijk van 
binnenuit. Het benadrukt de noodzaak voor een curatoriële 
verantwoordelijkheid voor ideeën in kunst die voorbijgaan aan 
een curatoriële strategie waarbij een poging wordt gedaan kunst 
op voorhand te verklaren of uit te leggen. In plaats daarvan erkent 
1646 dat de ideeën rondom een kunstwerk een eigen leven leiden 
en zich ontwikkelen en tot wasdom komen tijdens het maken, 
installeren en als ze in aanraking komen met het publiek, in de 
ervaring in relatie tot anderen. 

De projecten van 1646 zijn niet bedoeld om een punt te maken of 
iets te bewijzen, maar als een poging om het leven van een idee 
te volgen. Voor het kunstwerk is het openingsmoment van een 
tentoonstelling slechts een beginpunt in plaats van een conclusie. 
Dat is waarom 1646 zichzelf niet boven of tussen het publiek 
en de kunstenaar in plaatst, maar zij-aan-zij en in dienst van de 
kunstenaar en het publiek, om hen in staat te stellen openlijk om te 
gaan met de betekenis van het werk en de ontwikkeling van deze 
ideeën te volgen op een vrije, onbevooroordeelde manier. 1646 
ziet het creëren van inhoud het liefst als een open proces, als een 
trechter op zijn kop; een proces dat een waaier aan mogelijkheden 
opent, waarbij onzekerheid en menigvuldigheid worden omarmd 
als kwaliteiten die staan voor potentieel. Hiertoe heeft 1646 een 
serie van activiteiten ontwikkeld die een intrinsiek onderdeel 
van onze soloprojecten vormen – de Background Evenings en 
de e-mailconversaties – als media om een breder inzicht te 
geven in hun artistieke praktijk en mentaliteit. Altijd informeel en 
openhartig. Tegelijkertijd biedt onze keuze voor het format van 
solotentoonstellingen ruimte om niet alleen individuele werken te 
tonen, maar ook de artistieke mentaliteit van de kunstenaar te laten 
zien, aan de hand van een combinatie van meerdere (gerelateerde) 
werken.

Om het begrip dat ideeën een eigen leven hebben beter uit te 
leggen: een kunstwerk is niet alleen het ding dat je ziet. Het is niet 
een voldongen feit met een vaststaande vorm en betekenis; het is 
het resultaat van een proces van keuzes maken, van het uitsluiten 
van alles wat het werk had kunnen zijn maar niet geworden 
is. Het ontleent een belangrijk deel van de betekenis aan deze 
specifieke keuzes tijdens de productie van het werk in relatie tot de 
parameters waarbinnen dit proces heeft plaatsgevonden.

Vertrekkend vanuit de behoefte om tekortschietende consensuele 
denkbeelden over de maatschappij ter discussie te stellen, 
programmeert 1646 kunstenaars die in hun werk gebruik maken 
van strategieën zoals fictioning, complicating en humor om kritiek 
en alternatieven te leveren. 

Fictie is immers een essentieel instrument om de wereld anders 
voor te kunnen stellen. Van hieruit kan de kunstenaar vervolgens 
een microkosmos creëren met ongekende waarden, nieuwe 
perspectieven om naar de werkelijkheid te kijken en om zich te 
relateren aan hun omgeving en aan anderen.

1646 kiest voor kunstenaars die volgens een eigen logica ‘nieuwe 
werelden’ bedenken. Ze transformeren de tentoonstellingen in 
grote, ruimtevullende installaties, met een sterk immersief en 
visueel karakter. Hiermee weten ze bezoekers te verleiden om zich 
te verhouden tot de nieuwe set parameters die erbij horen.

Omdat de installaties hun eigen logica volgen, zijn ze voor de 
toeschouwer toegankelijk zonder voorkennis, maar vragen ze wel 
om open te staan voor de gelaagde ervaring die het werk biedt.

In tegenstelling tot de grote waarde die toegekend wordt aan 
logica, efficiëntie en helderheid in onze dagelijkse levens, omarmt 
en viert 1646 de complexiteit, tegenstrijdigheid en paradoxen 
die inherent zijn aan het menselijke bestaan. De kunstenaars 
waarmee 1646 samenwerkt, slagen erin uitspraken te doen 
over gecompliceerde onderwerpen, zonder een alwetende of 
belerende rol aan te nemen. Ze bieden eerder vragen en een 
gelaagde, complexe en subjectieve kijk op de door hen bedachte 
onderwerpen.

De kunstenaarspraktijken die 1646 presenteert verhouden zich tot 
onderwerpen met een sterk sociaal-maatschappelijke en politieke 
urgentie. Tegelijk inspireren en verwelkomen hun visueel pakkende, 
kleurrijke en speelse beeldtaal samen met hun fictieve en 
humoristische aanpak een open, creatieve en speculatieve houding 
van de toeschouwer.

Ondanks de complexiteit van de onderwerpen, liggen deze altijd 
dicht bij het dagelijkse leven. Ze reflecteren op onderwerpen zoals 
sociaal gedrag, representatie, genderrollen, ecologie, videospellen, 
linguïstiek, media mythes, humor, verlangens, schaamte en 
patriarchaat. Ze doen dat vanuit verschillende hoeken, om de 
gesprekken te verrijken en om andere perspectieven te openen.
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Activiteiten

1. Soloprojecten 

Ieder soloproject omvat een residency-periode, de ontwikkeling 
van nieuw werk, een solotentoonstelling, een Background Event 
en e-mailconversatie. Hieronder beschrijven wij de verschillende 
formats van deze activiteiten:

  Solotentoonstellingen – 1646 presenteert tentoonstellingen 
en projecten waarin kunstenaars worden uitgenodigd 
een nieuw werk/project te ontwikkelen. De focus van de 
solotentoonstellingen ligt op de artistieke werkwijze van de 
getoonde kunstenaar en het werk wordt gepresenteerd binnen 
dit door de kunstenaar zelf gestelde kader. 1646 creëert een 
bredere context voor de kunstenaarspraktijk, door binnen ieder 
soloproject een aantal activiteiten te organiseren waarin de 
invloeden, inspiratiebronnen, mentaliteit en creatieve processen 
van de kunstenaar worden uitgelicht: de e-mail conversaties en 
de Background Evening.

  E-mailconversaties – Dit is een gewaardeerd formaat 
gebleken. Als alternatief op de conventionele zaaltekst 
publiceert 1646 bij iedere solotentoonstelling een begeleidende 
tekst in de vorm van een informele e-mailconversatie tussen de 
kunstenaar en een hen voorheen onbekende correspondent. 
Die is, zoals een groot deel van het publiek, niet van tevoren 
bekend met het werk van de kunstenaar. Dit materiaal is 
gerelateerd aan het ontwikkelingsproces van de projecten die in 
1646 plaatsvinden of vloeit hier direct uit voort. 1646 nodigt  
 
de correspondent uit zich door middel van de conversatie 
een voorstelling te maken van het artistieke proces dat op dat 
moment plaatsvindt. In deze poging om een beeld te vormen 
van hoe het werk zich ontwikkelt, maakt de conversatie de vele 
artistieke keuzes zichtbaar die deel uitmaken van de artistieke 
praktijk en die anders onzichtbaar blijven. Dit informele en 
openhartige gesprek geeft het publiek inzicht in het denkproces.

  Background evenings – Met het doel om inzicht te geven in 
het denken, doen en laten van de kunstenaars en de invloeden 
en inspiratiebronnen binnen hun praktijk, krijgen de kunstenaars 
vrijheid over het format, de duur en de invulling van deze events, 
afhankelijk van wat het beste bij het werk past. Hierbij moedigen 
we kunstenaars aan het event eerder als een artistiek moment,  
als een ervaring te benaderen dan als een klassieke lezing.

  Met de Background Evening wordt de directe ontmoeting van 
het publiek en de kunstenaars gekoesterd door kleinschalige 
momenten van discussie en uitwisseling te organiseren waarin 
de kunstenaar op informele, laagdrempelige en vaak kwetsbare 
wijze toegankelijk en aanspreekbaar is voor het publiek.

  Residency – soloprojecten – De kunstenaars waarmee wij een 
soloproject ontwikkelen worden uitgenodigd om voorafgaand 
aan de opening van hun tentoonstelling 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. Gedurende deze 
tijd ontstaat er een nauwe samenwerking, die stap voor stap, op 
organische wijze, tot concrete vormen en ideeën leidt.

2. Residency – open call

Kunstenaars en tentoonstellingsmakers worden uitgenodigd voor 
een werkperiode van maximaal twee maanden in het gastatelier 
van 1646.

Dit residency programma loopt parallel aan de soloprojecten 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 om tijdens een event die qua formaat goed bij hun werk 
past hun onderzoek of praktijk aan het publiek te presenteren. 
Verder organiseert 1646 atelierbezoeken met lokale, nationale en 
internationale curatoren voor de kunstenaars.

We organiseren per residency een podcast, we nemen met de 
residency kunstenaars afleveringen op over hun werkproces en 
hun ervaring bij 1646. Het openstellen van hun proces voor publiek 
sluit aan bij een transparante, kwetsbare en eerlijke communicatie 
tussen 1646, de kunstenaar en het publiek.

3. Short events: performances,  
screenings en presentaties 

Onder de short events programmeren we specifieke time-based 
kunstenaarspraktijken en werken. 

Onze focus voor de toekomst is de samenwerking met 
internationale partners om een verscheidenheid aan 
performancekunstenaars naar Den Haag te brengen.
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4. Educatieve activiteiten

De kracht van 1646 op het gebied van educatie ligt met name in de 
belangrijke rol die het vervult voor bachelor- en masterstudenten. 
Om deze reden zijn onze educatieve activiteiten op deze doelgroep 
gericht en gaan we verder bouwen aan onze activiteiten voor deze 
groep:

  Coffee-and-Talks – Een programma georganiseerd 
in samenwerking met de KABK, dat gericht is op 
eerstejaarsstudenten. De studenten ontmoeten de 
exposerende kunstenaars voorafgaand aan de opening van 
een tentoonstelling. Deze ontmoetingen bieden ruimte aan 
directe discussie met de kunstenaars over hun praktijk, de 
tentoonstelling en het werk. Deze informele en openhartige 
gesprekken zijn erg waardevol voor eerstejaars studenten 
omdat zij zien dat professionele kunstenaars ook twijfels 
hebben, gebruik maken van hun intuïtie en benaderbaar zijn.

  Masteropleiding Artistic Research – Samen met de Afdeling 
van de Master Artistic Research van de KABK organiseren we 
jaarlijks twee types programma’s. Aan de ene kant een serie van 
gefocuste conversatie momenten tussen de tentoonstellende 
kunstenaars, het team van 1646 en de master studenten. Tijdens 
deze gesprekken ligt de focus op het geven van inzicht in de 
keuzes van de kunstenaar en het curatoriële team in het komen 
tot een finale presentatie.

  Aan de andere kant programmeert het team van 1646 eens per 
jaar een volle dagsessie met de studenten die plaats neemt in 
het kader van de ‘professionele praktijk’ activiteiten binnen de 
afdeling, om kennis te delen over hoe je een eigen kunstruimte 
kunt oprichten.

  Wij vinden de aanwezigheid van deze masteropleiding van groot 
belang voor de dynamiek van de kunstsector in Den Haag en 
willen dit middels onze samenwerking graag ondersteunen.

  Stageplekken en vrijwilligers – 1646 heeft een vaste 
groep van toegewijde vrijwilligers die op structurele basis 
ondersteuning bieden aan de activiteiten. Daarnaast stelt 
1646 ieder jaar ‘introductie’-stageplekken van een week ter 
beschikking aan een groep eerstejaars kunststudenten van de 
KABK. Ook heeft 1646 op reguliere basis twee stageplekken 
voor (inter)nationale aspirerende kunstenaars, curatoren en 
anderen met een affiniteit voor hedendaagse kunst. In de 
afgelopen jaren ontvingen we een constante stroom van 
aanmeldingen en zijn de stages een structureel onderdeel 
geworden van onze educatieve activiteiten. 

  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.

  Ontvangsten – 1646 organiseert regelmatig presentaties voor 
studenten van verschillende bachelor- en masteropleidingen uit 
binnen- en buitenland.

  Lange traject samenwerking met Artscool-leerlingen – In 
2023-2025 gaan we een nieuwe werkmethode activeren om 
langdurige banden te leggen voor het bereiken van een breder 
publiek. 1646 is een langdurige samenwerking aangegaan met 
verschillende basisschool kunstklassen uit onze naburige wijk 
de Schilderswijk.

5. Studiereizen 

Ten behoeve van de zichtbaarheid in het buitenland, het op de 
hoogte blijven van internationale ontwikkelingen en voor het 
uitbreiden en onderhouden van het internationaal netwerk maken 
we regelmatig studiereizen. Deze reizen zijn cruciaal voor het 
scouten van nieuwe kunstenaars voor ons programma. Naast 
het inzicht in het kunstaanbod en de dynamiek in de bezochte 
steden en landen, geven de reizen de kans om de werkwijze en 
programma’s van collega-instellingen te ontdekken en nieuwe 
samenwerkingen aan te gaan.
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Samenwerkingen

1646 zal doorgaan met het bouwen van bruggen en initiëren 
van samenwerkingen om de ondersteuning van kunstenaars te 
versterken. We geloven dat internationale samenwerkingen een 
heel waardevolle methode voor 1646 zijn. We willen verder groeien 
in deze richting.

Door met (internationale) partners samen te werken, kunnen we 
onze krachten bundelen wat betreft communicatie, op inhoudelijk 
en financieel gebied. Voor de kunstenaars levert het 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.

Bovendien helpen deze samenwerkingen ons programma en 
onze internationale positie te versterken, om een nieuw publiek te 
bereiken en nieuwe connecties te maken. 

In de komende jaren willen we daarom onze internationale 
samenwerkingen uitbreiden en de al bestaande samenwerkingen 
versterken.

Daarnaast wil 1646 structurele lokale samenwerkingen blijven 
koesteren:

  Samenwerking Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunst (KABK) – Binnen de KABK werken wij samen met 
de verschillende afdelingen met betrekking tot educatieve 
activiteiten zoals hierboven beschreven.

  Samenwerking met Page Not Found (PNF) – Als het past 
binnen hun praktijk presenteren kunstenaars hun publicaties 
bij PNF, welke vervolgens daar gepromoot en verkocht kan 
worden.

  Samenwerking met The Hague Contemporary (THC) – 
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 het The Hague Contemporary Art 
Weekend, met een bijzonder aanbod van activiteiten. Wij sluiten 
ons ieder jaar aan met een speciaal programma.

  Samenwerking met Stichting Haagse Rondgang – Stichting 
Haagse Rondgang organiseert vier keer per jaar een Hoogtij-
editie op vrijdagavond. Tijdens deze evenementen stellen wij 
onze ruimte extra open in de avond.

Per project kijken we altijd of er samenwerkingen met lokale 
partners mogelijk zijn. 

Daarnaast zit 1646 in netwerken van verschillende organisaties 
binnen dezelfde sector. Deze netwerken en de informatie die zij 
beschikbaar hebben zijn belangrijke bronnen bij het zoeken naar 
potentiële partners en het voorbereiden van studiereizen. 

Zo is de directie lid van IKT (International association of curators 
of contemporary art), een wereldwijd netwerk van professionele 
curatoren. IKT organiseert ook verschillende seminars en netwerk 
reizen.

Daarnaast is 1646 een actief lid van AIM (Artists Initiatives 
Meetings), een netwerk van Europese onafhankelijke kunstruimtes 
en non-profit organisaties.
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Diversiteit en inclusiviteit

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.

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

Strategie en beleid

We hebben de beleidslijn van 1646 op het gebied van Diversiteit & 
Inclusie steviger geformuleerd.

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.

Ondanks (en dankzij) het volgen van cursussen op het gebied 
van Diversiteit & Inclusie, realiseren we ons dat er ruimte is 
voor verbetering. De komende periode willen we dat iedereen 
die betrokken is bij de activiteiten van 1646, waaronder ook 
vrijwilligers, freelancers en stagiaires, zich op dit gebied kan 
ontwikkelen en verbeteren.

 
 
 
 
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. Deze 
informatie 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.

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.
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Communicatievisie en 
doelgroepen  

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!”

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. Met een relatief klein budget 
voor PR ligt onze focus de komende jaren daarmee minder op 
dure advertenties, en meer op onconventionele acties die onze 
doelgroepen persoonlijk aanspreken. 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.

 

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, dagjesmensen, buurtgenoten, winkelend publiek, 
toeristen en verschillende belangenorganisaties.
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Makersklimaat en 
talentontwikkeling 

Als een van de weinigen is 1646 een ruimte voor makers, een 
productiehuis, waar talentontwikkeling centraal staat. 

Verder willen we benadrukken dat het organisaties als 1646 
zijn waar studenten en beginnende kunstenaars de ruimte en 
mogelijkheden vinden om hun professionele vaardigheden te 
ontwikkelen. Sinds haar oprichting heeft 1646 zich ingezet om, of 
het nu stagiaires, vrijwilligers of kunstenaars betreft, te begeleiden 
en hun geleverde werk te vergoeden volgens het model van een 
duidelijke werkrelatie. Op deze wijze voorzien we starters van de 
middelen en ervaring die noodzakelijk zijn om een professionele 
carrière als zelfstandig kunstenaar te beginnen.

Bedrijfsvoering

1646 heeft voor de komende vier jaar de ambitie om eerlijkere 
honoraria voor zowel de deelnemende kunstenaars als de 
organisatoren te realiseren, om de duurzaamheid van de 
organisatie te verzekeren op basis van de Fair Practice Code 
en te voldoen aan de verwachte wet- en regelgeving omtrent 
zzp’ers. Daarnaast behoeven een aantal activiteiten een hoger 
budget. Voor deze ambities heeft 1646 al de volle ondersteuning 
van Mondriaan Fonds (€ 420.000, voor de periode 2020-2022) en 
Gemeente Den Haag (€ 160.000 per jaar voor de periode 2021-
2024) en tot nu toe incidentele Stroom subsidies.

De verhogingen in de begroting m.b.t. 2021-2024 zijn gerelateerd 
aan de volgende activiteiten: 

•   Om de kwaliteit en uitvoering van het programma  
te verbeteren 

•   Om ons netwerk en onze zichtbaarheid uit te breiden, 
zetten wij de komende jaren een aantal internationale 
samenwerkingen

•   Het professionaliseren van de organisatie en het  
streven naar een eerlijkere betaling. De beloningen  
zullen in fases verhoogd worden tot boven het door  
het kabinet voorgenomen minimumtarief voor zzp’ers. 

•   Een verhoging van het budget voor Communicatie  
inclusief advertenties en PR

 

Deze financiële ambities worden volledig ondersteund door het 
bestuur van de Stichting, om de stabiliteit en continuïteit van de 
organisatie te verzekeren, volgens de Code of Cultural Governance. 

  Duurzaamheid – De bescheiden budgetten waaronder 1646 
al die jaren heeft geopereerd hebben er voor gezorgd dat er 
een cultuur is ontstaan waarin hergebruik van materialen de 
standaard is geworden en zelfs een noodzaak. Gedrag dat 
ook heel gewoon is onder kunstenaars. 1646 blijft in dezelfde 
mate materialen recyclen, omdat we op alle niveaus van de 
organisatie efficiënt zijn en een zo klein mogelijke ecologische 
voetafdruk willen hebben.

  Fair practice – Voor de komende vier jaren heeft 1646 de 
ambitie om eerlijke honoraria en productiebudgetten aan de 
deelnemende kunstenaars te blijven bieden. Daarom volgen wij 
de richtlijn voor kunstenaarshonoraria.

Daarnaast blijft 1646 zich inzetten om de duurzaamheid van de 
organisatie verzekeren op basis van de Fair Practice Code.

1646 heeft ondersteuning gekregen 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, bij zelfstandigen die minder dan 
dit verdienen wordt door de Belastingdienst sneller gedacht aan 
een verkapt loondienstverband. 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 toekomstplannen.

Het werken op freelance basis is op termijn niet houdbaar.

Daarom hebben wij, met ondersteuning van de HR-voucher van 
het Letterenfonds in 2021, onderzocht of wij een duurzamere 
situatie kunnen verzorgen voor onze teamleden. We hopen daarom 
per 2023 te kunnen overstappen naar loondienstverbanden, 
waarbij we voor de hoogte van de beloningen de richtlijn van De 
Zaak Nu aanhouden. Deze stap is afhankelijk van de structurele 
subsidies die wij kunnen krijgen. 

De richtlijn van De Zaak Nu is een minimum niveau waar lonen 
aan moeten voldoen, dat in vergelijking met andere sectoren 
nog steeds aan de lage kant is. Wij kunnen alleen kleine stappen 
vooruit nemen, daarom zijn de structureel onbetaalde overuren in 
het bovenstaande scenario bijvoorbeeld nog niet meegenomen. 
Dat betekent dat er nog steeds een weg te gaan is om echt te 
kunnen spreken van Fair pay en Goed Werkgeverschap.
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Cultureel ondernemerschap

1646 werft haar inkomsten op verschillende manieren. De 
belangrijkste inkomstenbronnen zijn de exploitatiesubsidie van 
Gemeente Den Haag in het kader van het meerjarenbeleidsplan 
kunst en cultuur, de meerjarige subsidie van het Mondriaan 
Fonds en de subsidies van Stroom Den Haag. Tevens vraagt de 
stichting voor specifieke projecten subsidies en bijdragen aan bij 
verschillende publieke en private fondsen en bij Gemeente Den 
Haag.

Tegelijkertijd vindt 1646 het belangrijk om niet volledig van de 
overheid afhankelijk te zijn en daarom ook eigen inkomsten te 
genereren, naast publieksinkomsten uit bijvoorbeeld donaties, 
verhuur en boekverkoop. 1646 vindt het relevant om iedere keer 
naar nieuwe manieren te zoeken om eigen inkomsten te vergroten. 
Bovendien vinden we het belangrijk een sterke relatie met ons 
vaste publiek te krijgen, een publiek dat ons hopelijk steunt, juist in 
tijden dat dat belangrijk is.

Reguliere entree bij tentoonstellingen in 1646 blijft gratis. We 
vinden het relevant dat de drempel zo laag mogelijk blijft, dat 
zoveel mogelijk mensen de weg naar 1646 vinden en deelgenoot 
worden gemaakt van nieuwe en belangrijke ontwikkelingen in de 
beeldende kunst.

Eigen inkomsten

De eigen inkomsten worden op dit moment vooral gegenereerd 
door:

  Verhuur ateliers – 1646 verhuurt in haar pand in totaal two 
ateliers aan beeldende kunstenaars. 

  Verhuur overige – De verhuur van apparatuur, het 
gastappartement en de tentoonstellingsruimte. 

  Donaties – Donaties worden gestimuleerd door het opzetten 
van een netwerk van ‘vrienden van 1646’, die in ruil voor 
een jaarlijkse bijdrage worden uitgenodigd voor speciale 
bijeenkomsten. 

  Verkoop – Verkoop van de getoonde werken wordt bevorderd 
door voor iedere tentoonstelling een prijslijst op te stellen. Met 
de kunstenaars wordt de afspraak gemaakt dat 33% van de 
verkoopprijs wordt afgedragen aan 1646.

  Publicaties, merchandise en multiples – Bij verschillende 
tentoonstellingen heeft 1646 in de afgelopen jaren publicaties 
uitgebracht. Ook wordt de exposerende kunstenaars gevraagd 
publicaties en multiples uit te brengen of ter beschikking 
te stellen voor de verkoop. Daarnaast produceren wij in 
samenwerking met de kunstenaars of onze grafisch ontwerper 
merchandise producten die wij via onze webshop verkopen.

   
 
 
 
Cultural governance – Naar de definitie van de code Cultural 
Governance, is 1646 ingericht volgens het ‘bestuur+directie-
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, 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. 

Besteding fondsen en vermogen

De fondsen en het vermogen worden aangewend om de 
activiteiten zoals omschreven in dit beleidsplan te realiseren, het 
doel van de stichting te vervullen en de continuïteit van 1646 te 
waarborgen.

Beheer fondsen en vermogen

Het Bestuur beheert het vermogen en draagt zorg voor het 
besteden van middelen in lijn met de doelstelling van Stichting 
Project Space 1646. De Stichting is een not for profit organisatie 
en besteedt de ter beschikking staande middelen aan haar doel. 
Over de jaren heen heeft de stichting een gezond eigen vermogen 
kunnen opbouwen. Dit eigen vermogen dient om eventuele 
onverwachte tegenvallers in de exploitatie op te kunnen vangen 
en om een klein buffer te hebben qua liquide middelen. Het 
vermogen is dan ook ondergebracht op een reguliere betaal- en 
spaarrekening. 

Bij een eventueel voornemen tot liquidatie van de stichting dienen 
de fondsen en het vermogen te worden besteed aan het doel van 
de stichting.
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