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DOELSTELLING

Statutaire naam		
Stichting Project Space 1646

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.

Rechtsvorm			
Stichting

III. JAARREKENING 2019
1. Balans per 31 december 2019
2. Staat van baten en lasten 2019
3. 	Grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling
4. Toelichting op de balans
5. 	Toelichting op de staat van
baten en lasten

RECHTSPERSOON

p58
p60
p61
p64
p66

Vestigingsplaats		
Gemeente ‘s-Gravenhage
Adres
Boekhorststraat 125,
2512 CN ’s-Gravenhage
Domeinnaam		
www.1646.nl
Dossiernummer K.v.K.
27312552

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.
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SAMENSTELLING BESTUUR

IN HET KORT: WAT IS 1646?

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

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.

Naam:					M. Gouwenberg
Infunctietreding:		27-07-2015
Titel:					Secretaris
Naam:					R.F.T. The
Infunctietreding:		12-12-2018
Titel:					Penningmeester
Naam:					S. Buijs
Infunctietreding:		02-02-2018

II

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.

ROOSTER VAN AFTREDEN

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

De eerste termijn van mevrouw
Gouwenberg is afgelopen op 27 juli 2019.
Het bestuur besloot hetzelfde jaar dat zij
voor een tweede termijn zitting neemt.

ORGANISATIE
Sinds 2004 werd de programmering en
organisatie verzorgd door een internationale
groep van vier beeldend kunstenaars: Clara
Pallí Monguilod (ES), Nico Feragnoli (IT),
Johan Gustavsson (SE) en Floris Kruidenberg
(NL). In 2019 besloten Nico Feragnoli
en Floris Kruidenberg om een andere
richting op te gaan en hebben zij het team
van 1646 verlaten, de organisatie wordt
tot op heden nog steeds gerund door
Clara Pallí Monguilod en Johan Gustavsson
ondersteund door een nieuw team van
freelancers.
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1. INLEIDING

2. POSITIE

In dit document doen wij verslag van de
activiteiten die 1646 het afgelopen jaar
heeft georganiseerd, mede dankzij de
genereuze steun van Gemeente Den Haag,
het Mondriaan Fonds, Stroom Den Haag
en alle donateurs, Friends, Patrons en
Benefactors van 1646.

Door de jaren heen heeft 1646 haar
positie verstevigd en heeft zij een reputatie
verworven voor haar hoogwaardige
internationale programma van kunstenaars
op een interessant moment in hun carrière,
zowel lokaal, nationaal als internationaal.

2019 was een belangrijk jaar voor ons
om na te denken over de toekomst. De
veranderingen binnen het team en de
meerjaren aanvragen bij het Mondriaan
Fonds en de Gemeente Den Haag die
voor een structurele ondersteuning van
de organisatie zorgen, creëerden goede
omstandigheden om na te denken over
onze nieuwe ambities en plannen. Met de
volledige toekenning van het Mondriaan
Fonds eind 2019, waar wij erg trots op zijn,
kunnen wij vanaf 2020 beginnen om deze
plannen te ontrollen.
1646 heeft in 2019 met enthousiasme
en dankbaarheid haar activiteiten kunnen
organiseren, mede dankzij de grote inzet van
haar vrijwilligers en stagiaires. We hopen
dat dit jaarverslag een goed beeld schetst
van de activiteiten en de dynamiek van ons
initiatief. In de volgende pagina’s schetsen we
per programmaonderdeel een overzicht van
onze activiteiten in het afgelopen jaar.

De pijlers waarop 1646 is gebaseerd geven
de organisatie een unieke positie. 1646
fungeert als productiehuis voor nieuw werk,
waarbij het belang van de kunstenaar altijd
voorop wordt gesteld en daartoe de vrijheid
krijgt om te experimenteren en de volgende
stap in zijn/haar ontwikkeling te zetten, met
een focus op solotentoonstellingen.
1646 heeft ook een onderscheidende
positie ten opzichte van veel andere
instellingen in het Nederlandse kunstlandschap omdat haar programma
bottom-up wordt bepaald. Dit in tegenstelling tot de meeste kunstinstellingen, die
het werk van kunstenaars contextualiseren
binnen thema’s of theoretische kaders die
zij van bovenaf opleggen.
Sinds 2008 heeft 1646 een artist-inresidency, en is daarom een van de weinige
culturele organisaties in Den Haag die door
middel van residencies een internationale
culturele circulatie, uitwisseling en dialoog
genereert. Zodoende heeft 1646 een
veelvoud aan internationale kunstenaars
begeleidt, haar plek in het internationale
netwerk gevonden en een groeiende
internationale reputatie opgebouwd.
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Als projectruimte biedt 1646 een ervaring
die steeds schaarser en waardevoller wordt:
het omarmen van en de confrontatie met
het vreemde, het andere of het onbekende.
Elk jaar brengt 1646 provocerende
onderwerpen, nieuwe zienswijzen en
vernieuwende proposities die in het huidige
maatschappelijke klimaat ondergesneeuwd
raken: of je nu door de installatie Hot
Flashes Forest loopt, die over de schoonheid
en bevrijding van het weinig besproken
onderwerp menopauze gaat (I still send
you a lot of affection and kiss you through
my denture, Pauline Curnier Jardin), of
getuige bent van een performance waarin
alledaags machogedrag uit het kantoor zich
transformeert tot een choreografie (Lucy
Beech and Edward Thomasson, Beech en
Thomasson).

1646 heeft een agenderende positie in
de keuze van kunstenaars. Werken die in
eerste instantie voor 1646 zijn gemaakt
komen regelmatig in vaste collecties terecht
en eerder geselecteerde kunstenaars gaan
later in het internationale veld een grotere
rol spelen. Bovendien programmeert 1646
niet alleen maar opkomende kunstenaars.
De organisatie heeft ook het lef om
kunstenaars te selecteren die buiten
Nederland allang zijn opgepikt maar hier
nog nooit met een solotentoonstelling zijn
getoond. Recente voorbeelden hiervan zijn:
Jos de Gruyter & Harald Thys, Tori Wrånes,
Lucy Beech & Edward Thomasson, Julie
Béna, Kasia Fudakowski en Steinar Haga
Kristensen.
‘... 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.’

‘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.

Citaat uit: steunbrief Domeniek Ruyters,
hoofdredacteur Metropolis M.
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3. TENTOONSTELLINGEN
25 januari t/m 24 februari: ‘Gong Farmer,
Shit Stirrer and the Maiden of Grief’,
Madison Bycroft
Madison Bycroft maakte voor haar
tentoonstelling Gong Farmer, Shit Stirrer
and the Maiden of Grief in 1646 een
totaalinstallatie met film, sculptuur en
soundscape waarmee de hele ruimte
een geactiveerde omgeving werd. De
tentoonstelling liet zien in hoeverre het
‘onleesbare’ ook onbeschrijfelijk is, en hoe
dit vervolgens al dan niet kan worden
uitgebeeld. Verbanden naar gender,
subjectiviteit, identiteit, eros, voorstellingen
van de Zelf zijn allemaal impliciet als we
communiceren. Buiten de marges van het
leesbare gebeurt een hoop dat moeilijker
te vatten is. Met name in de marges,
achter de coulissen, in de portamento,
de morgenstond, het koppelteken en de
portmanteau zijn vruchtbare ruimtes te
vinden voor speculatie.

die een schrijfstijl hanteren waar er om
de personages heen wordt verteld. De
film draait om verschillende personages;
het figuur van de Minotaurus, een
gouden instituut voor “name economies”,
na-apende acteurs, Heraclitus en een
bende piraten — die de hoofdpersonen
zowel spiegelen als verstoren. De video
was liggend te bekijken vanaf een grote
cirkelvormige mat midden in de ruimte.
In dezelfde ruimte bevonden zich
sculpturen die geïnspireerd waren op de
muziekinstrumenten uit de soundtrack
van de film, zoals trombones en een gong.
En achterin, te zien door een rond gat in
de muur, zat een paarse reuzenluiaard met
een trommel, en een baviaan die rokende
scheetjes liet met diens achterste richting
de bezoeker gekeerd.

In de voorruimte werd de bezoeker
verwelkomd door een video in een
wandsculptuur van twee open armen,
waarvan de audio te horen was door een
walkie talkie in een van de handen - het
geluid reisde dus al door de zaal voor het te
horen was. Daarnaast presenteerde Bycroft
een video-installatie met twee kanalen
van dezelfde video, waarvan de één een
langere bewerking was van de ander en
door de onvermijdelijke tempoverschillen
elkaars dissonante echo werden. In het
centrum van de tentoonstelling liet Bycroft
haar 60 min. durende film Jolly Roger and
Friends zien, een anti-portret. Het script,
geschreven door Bycroft, is geïnspireerd
op twee experimentele proza groepen
(New Narratives en Theory, A Sunday)

Pagina 8.

Pagina 9.

1646.

1646.

22 maart t/m 21 april: ‘I still send you a
lot of affection and kiss you through my
denture’, Pauline Curnier Jardin
Al bijna vier jaar was het plan om het werk
van Pauline Curnier Jardin de tonen bij 1646,
en eindelijk lukte dit in het voorjaar van
2019. Met haar tentoonstelling I still send
you a lot of affection and I kiss you through my
denture bracht Curnier Jardin de achtergrond
personages uit haar aankomende speelfilm
Sebastiano Blu voor het voetlicht—vrouwen
na de menopauze. Curnier Jardin gaf ze een
lichaam, een plaats, een ruimte en een stem.
Al vanaf jongs af aan was de kunstenaar
overtuigd dat er in het ouder worden een
bepaalde vrijheid te vinden was. Zo vertaalt
ze de menopauze naar een politiek gebaar,
ofwel, jezelf verwijderen uit een sociale cyclus
van voortplanting. Zij die niet voortplanten
zetten ook geen nieuwe belastingbetalers of
soldaten op de wereld.

nakomelingen en geld te bevredigen. ’s
Nachts, als DJ, eist hij alle aandacht en
vruchtbaarheid op.
De achterruimte wordt gevuld met de
Hot Flash Forest, het bos van opvliegers,
waarvoor de kunstenaar ook een
theaterdecor heeft gebruikt. Het bos is
gevuld met de afgeworpen huiden van
naakte vrouwen die uitgerekt de lucht in gaan of juist als plasjes
op de grond liggen. De huiden zijn ook
verwerkt in een sculptuur dat neigt naar
een autowrak, en een vuilnisbak, alsof
de huiden zijn achtergelaten na een
metamorfose. Achterin preek een foto van
een opblaaspop, drijvend in een gracht—
een afgeworpen huid.

De tentoonstelling begon in de voorruimte
met het oorverdovende gedruis van de
voorvertoning van Sebastiano Blu. De
video werd geprojecteerd in een grote
videoinstallatie waar Curnier Jardin gebruik
maakte van een 12mx9m groot decorstuk
uit een theater en een wandgrote afdruk
van een balzaal. De video gaat over
Giorgetto, een jonge DJ die, naast andere
obsessies en trauma’s, geobsedeerd is
met vrouwen in de menopauze. Hij ziet
zijn vader als symbool voor mannelijke
vruchtbaarheid, die ook de koning van de
San Sebastiano processie is. Om zijn eigen
angst voor onvruchtbaarheid te omzeilen,
hoopt hij zijn heil te vinden in vrouwen na
de menopauze. Tijdens de processie van
San Sebastiano bedenkt hij een plan om het
martelaarschap van Sint Sebastiaan over te
nemen om zijn behoefte voor aandacht,
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3 mei t/m 2 juni: ‘Notes on Cosmic
Pluralism’, Luís Lázaro Matos
Luís Lázaro Matos gebruikte voor zijn
tentoonstelling Notes on Cosmic Pluralism
de speculatieve kracht die vaker terug te
vinden is in zijn werk. In deze tentoonstelling
stapte de bezoeker in een installatie
met wandobjecten, korte verhalen en
muurschilderingen, een buitenaards
landschap gevuld met buitenaardse figuren
die bekend zijn uit een eeuw van science
fiction verhalen. De gehele ruimte van 1646
was beschilderd met een oranje, Mars-achtig
landschap begeven met kraters, aliens en
ruimteschepen. De acht wandobjecten,
groene satellietschotels met korte verhalen
verwerkt in plexiglas ruiten, bekleedden de
beschilderde muren van de voorruimte. De
korte verhalen zijn een serie beschrijvingen
van het buitenaardse, Lázaro Matos gebruikt
onderwerpen als sociale klasse en identiteit
in deze vreemde werelden als satire op
bepaalde aspecten van identiteitspolitiek
en de huidige neoliberale golf die aanwezig
is in veel westerse landen, maar ook de
opkomst van protofascistische regimes.
Hij haalt exoplaneten aan met namen die
soms al langs kwamen in het nieuws, vaak
beginnende met de naam Kepler, naar de
ruimtetelescoop waarmee ze zijn ontdekt.
Dan volgt een beschrijving van de volkeren
die zouden leven op deze planeten, en hun
fysieke en sociale eigenaardigheden.

werelden in de kosmos te berekenen. De
notie van onontdekte beschavingen grijpt
in het werk van Lázaro Matos terug naar
koloniale metaforen rondom de indringer
en de vreemde, het buitenaardse in deze
context. Hij oogstte de figuren in zijn
muurschildering uit de clichés uit twintigsteeeuwse verbeeldingen van het buitenaardse,
in film, strips en illustraties bij sci-fi verhalen.
De achterruimte, waarin de muurschildering
doorgezet is, bevatte aan weerszijden twee
schilderingen van het Engelse landschap
op het goudkleurige ‘space-blanket’. In zijn
Engelse landschap verwerkte Lázaro Matos
ook aardse astronauten, als ‘ontdekkers’
van een romantisch aangezicht op aarde,
want Herschel was overtuigd dat de Maan
bewoond was en eruit zou moeten zien
als het Engelse landschap. Daarbij zijn
de schilderingen ook commentaar op
ruimtereizen vanuit ecologische noodzaak
— een opgebruikte planeet inruilen voor
een nog ongeroerde planeet.

Het werk dat de kunstenaar voor
1646 realiseerde is ontsproten uit de
negentiende-eeuwse filosofische gedachte
dat, door de oneindige veelheid van
sterrenstelsels, buitenaardse beschavingen
een gegeven zijn. De astronoom William
Herschel, zelf een kosmisch pluralist,
gebruikte de numerieke aanduiding “een
miljoen in honderd miljoen” zonder
wetenschappelijke verantwoording om
de hoeveelheid mogelijke beschaafde
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13 september t/m 13 oktober: ‘His
Highness in a Ditch’, Tova Mozard
His Highness in a Ditch was Tova Mozard’s
eerste tentoonstelling in Nederland.
Na werk van haar gezien te hebben in
Stockholm was het gauw duidelijk dat
Mozard een plek in ons programma moest
krijgen. De tentoonstelling bij 1646 bestond
uit twee video’s, indringende portretten en
absurde scènes wisselden elkaar af zoals
in Repertoire (2014), een autobiografische
vertelling van Mozard’s stiefvader, en Two
Cops (2019), de film die Mozard voor 1646
heeft gemaakt, een Beckettiaans scenario
over twee figuranten in politie uniform, een
tweeling, die dwalen door de wildernis in
de omstreken van Los Angeles terwijl er
bosbranden woedden.
Zowel voor- als achterruimte waren
ingericht als donkere film-installaties waar de
kijker rustig kon neerstrijken en de films kon
bekijken (beiden duurden tussen een half
uur en een uur). Vooraan was Repertoire

te zien, waarin een ex-crimineel, gedurende
de hele film een gat graaft in het bos terwijl
hij zijn levensloop uitlegt. Met het werk wil
Mozard uitzoeken hoe het vertellen en
opnieuw vertellen van onze eigen verhalen
ervoor zorgt dat we zelf in personages
veranderen — zijn wij verantwoordelijk of
is het juist ons milieu die vormgeeft aan ons
handelen en ons verhaal?
Achterin was Two Cops te zien, een film
waarin twee figuranten hun dialogen
oefenen. Het verandert in een absurd
toneelstuk waar jongensgedrag tegenover
rigide masculiniteit en acteerwerk tegenover
politiegeweld worden gezet. Terwijl de
twee praten over het leven en hun rollen
als agent zijn ze tegelijk op zoek naar de
onzichtbare bosbrand. Ze gaan heen en
weer tussen grip hebben op de situatie,
en deze weer te verliezen, ze springen van
het vertolken van die rol naar hun eigen
persona’s of een mengeling van die twee.

1 november t/m 1 december: ‘Hello Echo’,
Bernice Nauta
De tentoonstelling, bestaande uit een
multimedia installatie van Bernice Nauta
en een aantal toevoegingen van andere
kunstenaars, onderzocht de betekenis van
auteurschap in een tijd waarin gedrag vaak
wordt gekopieerd. Deze analyse kreeg
vorm in schilderijen, tekeningen, sculpturen,
publicaties en ruimtelijke installaties.
Bij binnenkomst in de voorruimte kreeg
je slechts een minimale impressie van de
betekenis van deze tentoonstelling, pas bij
het betreden van de volgende ruimte drong
de volle lading tot je door. In de tweede
ruimte werd je verrast; ineens stond je
opnieuw voor de gevel van 1646, compleet
met straatgeluiden en uitstekende vlag.
Weer werd je uitgenodigd de deur door te
gaan en te kijken naar deze tentoonstelling.
De twee delen van de tentoonstelling
leken op het eerste oog hetzelfde, tot aan
het blauwe licht van de toilet dat herhaald
wordt in de tuin toe, maar er waren subtiele
verschillen. De tweede ruimte was een echo
van de eerste.
Bernice Nauta onderzocht in de
tentoonstelling het bestaan en identiteit,
vanuit de zelf, maar ook vanuit de ander en
de ander in de zelf en de relatie tussen de
zelf en de ander. Ze verwees naar de mythe
van Narcissus, die verliefd wordt op zichzelf
terwijl de godin Echo verliefd is op hem maar
alleen zijn woorden en gebaren kan kopiëren.
In de tentoonstelling maakte ze gebruik
van referenties naar het verleden, zoals de
gipsafdruk in de vorm van haar overleden
kat, waardoor de kat een aanwezige absente
werd. De karakters waar Bernice in haar
kunstenaarspraktijk veel gebruik van maakt
kwamen in de tentoonstelling terug als echo’s
van haarzelf, als reflecties van haarzelf. De
toevoeging van andere kunstenaars speelde
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in op de verhouding tussen de ander
en de zelf, waarmee ze tegelijk de solotentoonstelling als vorm analyseerde.
Voor deze tentoonstelling hebben we
in samenwerking met Billytown, waar
Bernice Nauta lid van is en ook een
werk in de tentoonstelling had, een
preview georganiseerd om aandacht
te genereren onder verzamelaars en
andere kunstprofessionals voor beide
tentoonstellingen.
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20 december t/m 26 januari: ‘Mechanism
of a Lock’, Molly Palmer
Mechanisms of a Lock was voor Molly
Palmer de eerste echte kans om vanuit haar
voornamelijk op video gebaseerde praktijk,
autonomie te geven aan haar sculpturen.
Om dit te bewerkstelligen heeft zij in de
samenwerking met 1646 gezocht naar de
beste plaatsing van de werken, zodat de
sculpturen niet slechts illustraties werden van
haar video’s.
Bij binnenkomst in de ruimte liep je meteen
tegen een hoofdloze representatie van de
godin Lethe aan. In de Griekse mythologie
wordt zij neergezet als de godin die alle pas
overleden zielen vraagt of zij alles willen
weten of niets, hoewel dat een zeer zware
beslissing is, is er van de godin verder weinig
bekend. Molly heeft daarom de sculptuur
hol gemaakt en zonder hoofd, om haar
ongrijpbare karakter te vangen.

De titel Mechanisms of a Lock verwees naar
bepaalde structuren die we in verschillende
sculpturen zagen terugkomen, abstracte
structuren die wat weg hebben van
aderen, de binnenkant van oude sloten en
vormen die ontstaan als mensen elkaar op
verschillende manieren beetpakken, allemaal
draaien ze om onderliggende mechanismen.
De werken lieten zien dat de mens-object
relatie voor Molly niet hiërarchisch is.
Het draait bij haar om fluïde connecties,
met andere mensen, maar ook objecten.
Deze connectie werd ondersteund door
het gebruik van muziek in de video’s, iets
wat voor Molly erg belangrijk is in het
ontstaansproces van haar werk.

In de beeldtaal van de tentoonstelling
zagen we veel armen, armen die elkaar
vastgrijpen, armen die water op lijken te
vangen en armen die lijken te omhelzen.
De waterval uit één van de twee video’s
werd in de tentoonstelling gereproduceerd
door een deken die vanaf het kantoor naar
beneden hing. Dit alles werd omvat door
architecturale structuren, bogen die zowel
de deuropening framen, als op de muren,
in de video’s en de architecturale tekening
terug te vinden waren.

Pagina 16.

Pagina 17.

1646.

1646.

4. BEURZEN
1646 is niet enkel actief vanuit de eigen
tentoonstellingsruimte, maar ook aanwezig
op verschillende nationale/internationale
beurzen en manifestaties, en opererend in
een continu groeiend netwerk. Behalve de
fysieke bezoekers van haar ruimte, bereikt
1646 een vele malen groter publiek via
internet, social media en via de vakmedia.
Om juist aan dit bredere publiek te
appelleren, het uit te breiden, en met
nieuw publiek kennis te maken, doet
1646 ieder jaar mee aan een of meerdere
internationale events. Bij deze events draait
het niet alleen om het vergroten van de
zichtbaarheid van 1646, maar ook om het
versterken van het netwerk, het verkennen
van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden
en het scouten van nieuw talent.

25 t/m 28 april: deelname aan
Poppositions (Brussel) met Tamy Ben-Tor
In april nam 1646 deel aan Poppositions in
Brussel met een presentatie van Tamy BenTor’s Michael Taussig en Tolerance. In haar
werk gebruikt Tamy Ben-Tor metamorfose,
humor en een onvergeeflijke grofheid om
bestaande en fictieve karakters te vertolken
die controversiële problematiek belichamen.
Poppositions is een alternatieve beurs die
tegelijk met Art Brussels te bezoeken is, en
die in 2019 plaatsvond in sport- en cultureel
centrum Hageltoren (Tour à Plomb). Het
thema van deze editie draaide om de term
‘woke’, oftewel sociaal bewustzijn, en hoe de
mainstream populariteit van deze term en
de toenemende toepassingen corporate en
kapitalistische structuren snijden.

5. 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.
5.1 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.

10 januari: Background Evening ‘Elephant
Juice’, Kasia Fudakowski
De Background Evening begon met
een performance waar Fudakowski alle
bezoekers bij binnenkomst een natte
handdruk gaf, met daarbij een vooraf
door de kunstenaar bedachte vraag om
het gesprek op gang te brengen na de
presentatie. De bezoeker moest de vraag
vervolgens opvouwen en in een van de
emmers met water doen. Er volgde een
presentatie van Fudakowski’s eerdere
werk, en bij de vragenronde veranderde
het water dat uit het plafond kwam in wijn
— iedereen die een vraag stelde (al dan
niet uit de emmer gepakt) kreeg daarop
een glas wijn dat werd geproduceerd door
het antwoord van de kunstenaar in de
microfoon.

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
2019 zijn er zes Background Evenings
georganiseerd. De Background Evening
van de laatste tentoonstelling van het
tentoonstellingsprogramma van 2018
(‘Elephant Juice’, van Kasia Fudakowski) vond
plaats in januari 2019, terwijl de Background
Evening van de laatste tentoonstelling van
2019 (‘Mechanism of a Lock’, van Molly
Palmer) plaatsvond in januari 2020.
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21 februari: Background Evening ‘Gong
Farmer, Shit Stirrer and the Maiden of
Grief’, Madison Bycroft
Tijdens de Background Evening voerde
Bycroft een performance op vanuit het
luiaardpak, waarin ze een poëzievoordracht
deed. Haar voordracht ging over de
grote teen en hoe die te zien is als het
onderscheid tussen mensen en dieren. Kari
Robertson liet hierna haar video Eating
Underwater zien, liggend op haar rug, de
projector op haar knieën. Ze vertelde over
het lichaam onderwater, terwijl iemand in de
projectie onder water een banaan probeert
te eten. De performance erna was van
Toon Fibbe, een flitsend videowerk waarin
hij met felle kleding een voordracht doet
over kapitaalstromen, de projectie scheen
op hem. De avond werd naar een intieme
setting gebracht door de geluidscollages van
Robin Rutenberg. Met een elektrische gitaar,
panelen en het opgenomen geluid van hun
stem ontstond er een soort van helende en
transformatieve soundscape.

1 april: Background Evening ‘I still send
you a lot of affection and kiss you through
my denture’, Pauline Curnier Jardin
Tijdens de Background Evening begon
Curnier Jardin met een gesprek over
haar eerdere werk, waarna het publiek
verrast werd door leden van het Mama
Verhalenkoor uit Den Haag, die positie
innamen in Hot Flash Forest en hun
repertoire ten gehore brachten.
1 juni: Background Evening ‘Notes on
Cosmic Pluralism’, Luís Lázaro Matos
Tijdens de Background Evening ging
Luís Lázaro Matos uitgebreid in op zijn
eerdere werk, met beeldmateriaal van
eerdere projecten. De dialoog met het
publiek kon zo ook verder bijdragen aan
de interpretaties van de tentoonstelling bij
1646, waarin het gesprek plaatsvond.
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5 oktober: Background Evening ‘His
Highness in a Ditch’, Tova Mozard
Voor de Background Evening voerde
Mozard een performance op tijdens
Museumnacht Den Haag, getiteld Ghost in
the Machine, waarvoor ze met drie acteurs
werkte, Martje Verhagen, Roel Goudsmit
en Misja Rense. In het stuk deden drie
personages op het podium hun beklag over
tegenslagen in hun leven, van een moord
die ze begaan hebben tot onenigheid
op het werk. De acteurs hielden om de
beurt hun monologen, wat vervolgens in
drievoud werd herhaald, steeds iets anders
uitgesproken.
Het stuk werd ook drie keer opgevoerd
gedurende de avond, om al het
Museumnacht publiek op te kunnen vangen.
Tussendoor was de tentoonstelling gewoon
te zien op de avond zelf.

21 november: Background Evening ‘Hello
Echo’, Bernice Nauta
Bernice Nauta opende de avond met een
presentatie over ‘de kopie’ en het gebruik
hiervan in kunstenaarspraktijken. Na
verloop van tijd vloeide de presentatie over
in een performance in samenwerking met
de Self Luminous Society, waarbij Bernice
Nauta transformeerde tot haar alter ego
Benny Snouta. Vervolgens werd het publiek
uitgenodigd een andere identiteit aan te
nemen in het ritualistische spel de Name
Blessing Game. Door middel van vragen
werd, met behulp van een uit het publiek
samengestelde jury, de persoon gekozen die
zich het best kon inleven in zijn/haar alter
ego.

5.2 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 2019
zijn er voor de volgende tentoonstellingen
Coffee and Talks-ontmoetingen
georganiseerd: Gong Farmer, Shit Stirrer and
the Maiden of Grief van Madison Bycroft, I
still send you a lot of affection and kiss you
through my denture van Pauline Curnier
Jardin, Notes on Cosmic Pluralism van Luís
Lázaro Matos, His Highness in a Ditch van
Tova Mozard, Hello Echo van Bernice Nauta
en Mechanism of a Lock van Molly Palmer.

In 2019 zijn bij alle 6 tentoonstellingen
e-mail-correspondenties uitgegeven. Deze
correspondenties vonden plaats tussen
de volgende mensen: Madison Bycroft
en Lisa Robertson (dichter/docent);
Pauline Curnier Jardin en Isabelle Massu
(kunstenaar/curator/fotograaf); Luís
Lázaro Matos en Mohammadjavad Vakili
(onderzoeker/astrofysicus); Tova Mozard
en Charles Aubin (curator); Bernice Nauta
met Céline Mathieu (kunstenaar/schrijver/
performer); Molly Palmer en Rebecca Jagoe
(kunstenaar).

5.3 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.
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6. RESIDENCIES

6.2 Residency in samenwerking met
Orbital Residency
Sinds 2017 organiseren wij naast de
reguliere residency via open call ook een
uitwisselingsprogramma met Orbital
Residency (Cantabria, Spanje).

1646 biedt kunstenaars de mogelijkheid
om een residency te komen doen.
Tijdens een residencyperiode 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.
6.1 Residency via open call
Al sinds 2008 houdt 1646 ieder jaar
een ‘open call’ voor kunstenaars en
tentoonstellingsmakers om zich aan te
melden voor een werkperiode in het
gastatelier van 1646. Deze werkperiodes
worden toegesneden op de individuele
interesses van de kunstenaars en
duren maximaal twee maanden. Het
residencyprogramma loopt parallel aan
de ontwikkeling van andere projecten
en resulteert niet per definitie in een
tentoonstelling. De aandacht gaat uit naar
het onderzoek en niet naar een concreet
eindresultaat. De nadruk ligt op de
aanwezigheid en interactie van de resident
met de context van 1646, Den Haag
en Nederland. Aan alle residents wordt
gevraagd ten minste één publiek evenement
te organiseren om hun onderzoek of
praktijk aan het publiek te presenteren. In
2019 werd de open call vervangen door
een uitwisselingstraject met Spanje.
Wel ontvingen wij kunstenaar Sergi
Botella (ES) in april voor een korte
onderzoeksresidency, daar was geen event
aan gekoppeld.

Orbital Residency, Santander, Spanje
Orbital Residency is een non-profit artistin-residence-programma dat jonge en
mid-career kunstenaars de mogelijkheid
biedt om tijdelijk te verblijven en werk
te maken in Spanje. Orbital Residency zet
het werk voort dat in 2014 begonnen is
door Orbital Projects, om een netwerk te
creëren van kunstenaars, galeries, curatoren,
instellingen, schrijvers en andere culturele
professionals van verschillende plekken. Het
doel van het residency-programma is bij te
dragen aan de creatieve en culturele groei
van de eigen context/omgeving en daarnaast
de carrière van kunstenaars en makers een
boost te geven binnen een internationaal
circuit, door dialoog tussen hun werk en een
nieuw publiek tot stand te brengen.
In mei-juni 2019 heeft 1646 vanuit de
samenwerking met Orbital Residency de
kunstenaar Javier Arce Bueno ontvangen.
In het kader van deze uitwisseling heeft hij
een event verzorgt om zijn praktijk aan het
Nederlandse publiek te tonen. Het gaat om
het volgende event:
14 mei: residency-event ‘Cat, snake and
the Dutch tomatoes’, Javier Arce Bueno
Javier Arce Bueno gaf een artist talk over
zijn praktijk en het werk waar hij tijdens zijn
verblijf in Den Haag mee bezig was in het
gastatelier. Hij reisde door verschillende
delen van Nederland met zijn camera en
leesvoer als The Tree van John Fowles, Où
atterrir? van Bruno Latour, Modern Nature
van Derek Jarman of Discovering The Native
Landscape van John Brinckerhoff Jackson.
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Hij reflecteerde op het belang van de
ontmenselijkte willekeurige ruimtes van het
landschap en haar territorium.
6.3 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.

De eerste kunstenaar die deze residency
heeft gedaan voorafgaand aan haar
tentoonstelling is Tova Mozard, zij heeft
de residency gebruikt om genoeg tijd
te hebben voor de productie van haar
tentoonstelling. Met eenzelfde gedachte
heeft ook Molly Palmer een residency
gedaan vóór haar tentoonstelling.
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7. 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.

1-3 maart: Y. – Michèle Matyn
De inspiratie voor dit event haalde Michèle
Matyn inspiratie uit de residency die zij
met haar twee zoons deed in Andalusië.
In deze periode vloeiden werk, omgeving
en het familieleven in elkaar over. Het
event bij 1646 was een reflectie van het
onderzoek dat ze tijdens deze residency
deed, alle zintuigen werden op scherp gezet.
Het event begon met een performance,
waarna de bezoeker zichzelf 2 dagen kon
onderdompelen in een installatie van
projectie, fotografie, keramiek en textiel.
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13-16 juni: The Ongoing Conversation #6
– Master Artistic Research
The Ongoing Conversation #6 was een
presentatie van het werk van twaalf
eerstejaars studenten van de Master
Artistic Research, een masterstudie voor
kunstenaars aan de KABK te Den Haag,
Dit project was het resultaat van een
samenwerking tussen 1646 en de MAR,
die nu al zes jaar bestaat. De presentatie
functioneerde als platform waarin de
studenten de focus van hun voortdurende
onderzoek toonden en met elkaar en
het publiek deelden. Het event gaf een
momentopname van het artistieke
onderzoek van de twaalf studenten als een
bepalend beginpunt van de eindfase van
hun onderzoek. The Ongoing Conversation #6
bevatte werk van Rebecca Dunne, Adele
Dipasquale, Alejandra López, Alcaeus

Spyrou, Biba Cole, Daniel Iglesias González,
Davide Ghelli Santuliana, Elfi Seidel, Jaehun
Park, Jan Tomza Osiecki, Annemarie
Wadlow, Jesse Siegel.
Bij het event ‘The Ongoing Conversation
#6’ hebben we in samenwerking
met Page Not Found met de twaalf
studenten een workshop gedaan bij de
Grafische Werkplaats. Het resultaat van
deze workshop kreeg vorm in twaalf
verschillende prints in de context van de
individuele werken.
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6-7 juli: The Hague Contemporary –
Screening Mary Reid Kelly
Tijdens de tweede editie van The Hague
Contemporary Art Weekend waren bij
1646 drie videowerken van Mary Reid Kelly
te zien: Priapus Agonistes (2013), Swinburne’s
Pasiphae (2014) en The Thong of Dionysus
(2015). Er was continu één video te zien
in de voorruimte en 2 in de achterruimte.
In het drieluik verkent Mary Reid Kelly de
tragische stamboom van de mythologische
Minotaur, een karakter dat historische
ideeën belichaamd.

8. FESTIVALS EN
MANIFESTATIES

10. SCOUTINGREIZEN

In 2019 heeft 1646 aan de volgende
festivals en manifestaties meegedaan:
14 jan.: 	deelname gezamenlijke
nieuwjaarsborrel Haagse
Kunstinstellingen;
24 mei: 		deelname Hoogtij #57
met tentoonstelling Luís
Lázaro Matos;
5 t/m 7 jul.: 	deelname The Hague
Contemporary Weekend met
screening Mary Reid Kelly;
27 sep.: 	deelname Hoogtij #58 met
tentoonstelling Tova Mozard;
5 okt.: 		deelname Museumnacht met
tentoonstelling en performance
Tova Mozard;
29 nov.: 	deelname Hoogtij #59 met
tentoonstelling Bernice Nauta.

9. SYMPOSIA
In 2019 heeft 1646 deelgenomen aan
de volgende symposia:

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. In het afgelopen jaar hebben
we bezoeken gebracht aan Londen (GB),
Brussel (BE), Riga (LV) Marrakesh (MA),
Stockholm (SE), Venice (IT) Tokyo (JP),
Yokohama (JP), Dubai (AE), Abu Dhabi
(AE), Sharjah (AE), Karachi (PK) en Lahore
(PK).

23+26 apr.:	Supermarket Art Fair meeting,
Stockholm
18-20 sep.:	deelname AIM symposium/
Meeting in Riga
30 okt.:		presentatie bij Beaconhouse
National University Lahore,
Pakistan
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11. ONTVANGSTEN

12. VRIJWILLIGERS

14. LOKAAL NETWERK

In 2019 hebben we onder andere de
volgende professionals en groepen in 1646
ontvangen en hen een presentatie gegeven
over ons initiatief:

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 2019 ook
verschillende vrijwilligers die eenmalig een
inhoudelijke/artistieke bijdrage leverden aan
een project. Gedurende 2019 zijn er in totaal
16 vrijwilligers actief geweest bij 1646.

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

24 jan. 		studenten ArtEZ Arnhem
27 feb.:		Kati Laakso Finish Culture
Benelux
6 mrt.: 		23 studenten Fine Arts Faculty
Middlesex University
14 mrt.:
studenten ArtEZ Arnhem
27 mrt.:		Bart de Baerts met grafisch
ontwerp studenten KABK
9 apr.:		 Sven Lütticken
17 mei:		Angela Bartholomew met 13
studenten Vrije Universiteit
Amsterdam
17 mei:		 14 studenten AKI
21 mei:		Mondriaan Fonds groep
curatoren uit Frankrijk
24 mei:		 vier kunstenaars uit Sofia
4 jun.:		Mondriaan Fonds groep
curatoren uit Duitsland
20 jun.:		curatoren Invest programma
Stroom Den Haag
28 jun.:		Bob Matulessi en Lennard Dost
Gemeente Den Haag
12 sept.:	Chana Boon met 61 eerste jaar
studenten KABK
28 sept.:	Verena Blok met 20 studenten
uit Minerva Academie
28 okt.:		Ola Vasiljeva met 13 studenten
uit Sandberg Instituut
29 nov.:		Minister Ingrid van Engelshoven
van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap en Wethouder
Cultuur Robert van Asten
4 dec.:		Frank Koolen met 14
kunstdocenten van de HKU
6 dec.:		Pauline Buurman en Sharelly
Emanuelson
9 dec.:		 studenten ArtEZ Arnhem

13. STAGES
Naast vrijwilligers, kan 1646 ook rekenen
op de steun van stagiaires voor specifieke
projecten, functies of periodes.
Stageweek studenten KABK
De samenwerking met de KABK is erop
gericht om jonge kunstenaars al vroeg in
hun loopbaan een beeld te geven van de
carrièrekansen in een kunstorganisatie. Ieder
jaar ontvangt 1646 propedeusestudenten
van de KABK voor een stageweek. Ook in
februari waren er weer 2 studenten te gast
bij 1646. De stagiaires hebben verschillende
praktische taken uitgevoerd in 1646,
waaronder het af- en opbouwen van de
tentoonstellingen.
Overige stagiairs
In 2019 hadden wij twee structurele
stagiairs die met een Erasmusbeurs voor
langere tijd onderdeel uitmaakten van de
organisatie. We hadden een stagiair uit Italië
wiens focus vooral op promotionele taken
lag en een stagiair uit Tsjechië die zich vooral
bezighield met productie.
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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 mustsee 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 2019
vond dit weekend plaats van 5 t/m 7 juli.

15. CULTUREEL
ONDERNEMERSCHAP
Naast de subsidies van Gemeente Den
Haag, Mondriaan Fonds en Stroom
genereert 1646 ook haar eigen inkomsten.
Hieronder geven wij een overzicht van
verschillende eigen inkomstenbronnen:
Verhuur Ateliers
Behalve de tentoonstellingsruimte en het
gastatelier, zijn er in het pand van 1646
ook 3 ateliers ondergebracht, die door
1646 worden verhuurd aan vormgevers en
kunstenaars.
Overige eigen inkomsten
Naast huurinkomsten uit de ateliers
verwierf 1646 in 2019 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) en Patty Morgan (https://www.
pattymorgan.net/home/shop).
Vriendennetwerk
Sinds 2013 heeft 1646 een vriendennetwerk. Dit netwerk is erop gericht om
donaties aan 1646 te stimuleren en mensen
die zich verbonden voelen aan 1646 in de
gelegenheid te stellen ons te steunen. Het
netwerk werkt als volgt: geïnteresseerden
kunnen zich via de website opgeven en een
bijdrage betalen van 50,00 (Friends), 250,00
(Patrons) of € 1.100,00 (Benefactors) per
jaar. Zowel de friends als de patrons en
de benefactors ontvangen als dank voor
hun steun een werk in oplage van een
van de kunstenaars die in 1646 hebben
geëxposeerd. Jaarlijks wordt hiervoor een
nieuw werk gemaakt.
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In 2019 is de Haagse kunstenares Bernice
Nauta gevraagd om 2 nieuwe werken
in oplage te maken. De Patrons editie
laten we vanaf nu achterwege omdat we
verschillende methoden binnen het aanbod
willen onderzoeken en het legt veel druk
op de kunstenaars. Met deze nieuwe edities
is het mogelijk om onze ondersteuners en
eventuele geïnteresseerden weer actief te
benaderen.
Zoals eerder al benoemd hebben wij
vóór de opening van de tentoonstelling
van Bernice Nauta een preview
georganiseerd voor verzamelaars en
andere kunstprofessionals waarmee wij
het vriendenproject en de nieuwe editie
van Bernice onder de aandacht hebben
gebracht.

17. CULTUUREDUCATIE
De kracht van 1646 op het gebied van
educatie ligt met name in de belangrijke
rol die het vervult voor bachelor- en
masterstudenten. Studenten uit Den Haag
zijn een natuurlijk onderdeel van ons
publiek: voor onder andere studenten
Beeldende Kunst, Fotografie, IMD en
ArtScience van de KABK vormt 1646 een
ontmoetingsplek, een plek om elkaar te
ontmoeten en van gedachten te wisselen.
Om deze reden waren in 2019 onze
educatieve activiteiten op deze doelgroep
gericht:

16. ANBI
Buiten het vriendenprogramma om, is het
ook mogelijk om te doneren aan 1646. Om
dit voor particulieren en bedrijven die 1646
een warm hart toedragen aantrekkelijker te
maken, heeft de stichting de ANBI-status.
Hierdoor kunnen mensen die 1646 willen
ondersteunen door middel van een gift
gebruikmaken van een belastingvoordeel.
We hebben een structurele donateur die
ook in 2019 1646 door middel van een
jaarlijkse gift ondersteunde.

•	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.
•	
Masteropleiding Artistic Research:
Binnen de jaarlijks samenwerkingsproject met de Masteropleiding Artistic
Research (MAR) van de KABK leggen
we meerdere atelierbezoeken af aan de
eerstejaarsstudenten (12 studenten).
•	Stageplekken en vrijwilligers:
Zoals hierboven genoemd, heeft
1646 een vaste groep van toegewijde
vrijwilligers die op structurele basis
ondersteuning bieden. Jaarlijks
hebben we een groep eerstejaars
kunststudenten van de KABK voor
een stageweek en stageplekken voor
internationale kunstenaars en curatoren.
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•	Ontvangsten:1646 organiseert
regelmatig presentaties voor studenten
van bachelor- en masteropleidingen
uit binnen- en buitenland. Zo gaf
1646 in 2019 presentaties voor
bachelorstudenten van de KABK en
ontvingen wij groepen studenten van
ArtEZ (Arnhem), Fine Arts Faculty
Middlesex University (UK), Vrije
Universiteit Amsterdam, AKI, Minerva
Academie, Sandberg Instituut en HKU.
•	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. 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 (ca. 60 studenten) zijn
in 2019 op bezoek geweest in 1646 voor
uitleg over het programma en de lopende
tentoonstelling.

Daarnaast biedt 1646 ook directe kansen:
1646 nodigt (oud)studenten uit om te
exposeren. Zoals bijvoorbeeld Bernice
Nauta en in het project The Ongoing
Conversation, dat in 2019 en in voorgaande
jaren plaatsvond in samenwerking met de
Master Artistic Research van de KABK.

18. MAATSCHAPPELIJK
DRAAGVLAK
1646 is een intermediair tussen kunst
en de kunstenaar enerzijds en het
publiek anderzijds. We willen de
hedendaagse experimentele kunst niet
simpeler voorstellen dan ze is, maar ons
enthousiasme voor deze kunst delen met
zoveel mogelijk mensen, dus niet alleen die
mensen die tot de inner circle behoren van
de professionele kunstwereld.
•	Verduidelijking: Voor elke
tentoonstelling worden de
e-mailconversaties geprint en gebruikt
als zaaltekst. Zo krijgt de lezer een
idee van de ideeën die ten grondslag
liggen aan het werk en handelen van de
kunstenaar.
•	Verdieping: Ten tweede besteden
we aandacht aan een verdiepende
randprogrammering van een
tentoonstelling in de vorm van de
Background Evenings.
1646 bereikt een gevarieerd publiek.
Dankzij een publiciteitscampagne, weten
zowel het kunst- en cultuur- geïnteresseerde
publiek in Den Haag, als de kunstenaars en
kunstliefhebbers, mensen werkzaam in de
creatieve industrie, expats, buurtbewoners
en studenten onze ruimte aan de
Boekhorststraat te vinden. Ook trekken we
bezoekers van buiten de stad, voornamelijk
uit het professionele (inter-) nationale
kunstpubliek.
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Wij geloven in het specifiek communiceren
met onze uitgebreide verdeling van
doelgroepen. 1646 richt zich tot meer dan
30 verschillende segmenten, dit vatten we
samen in vijf groepen:
Medespelers: Kunstprofessionals en
-studenten lokaal en (inter)nationaal; een
actieve groep met een gespecialiseerde
achtergrond en gerichte interesse in
ons inhoudelijke programma, die zowel
de tentoonstellingen bezoeken als ons
nauwlettend volgen op digitale platforms.
Cultuursnuivers: Deelnemers aan
een breed scala culturele programma’s
zonder specifieke affiliatie met beeldende
kunstpraktijk; enthousiaste culturele
veelvraten, zij bezoeken ons en/of komen
ons online tegen.

19. CULTURELE DIVERSITEIT

Boodschappers: Journalisten, bloggers,
onderzoekers, influencers schrijvers;
een groep met verschillende niveaus van
achtergrondkennis, maar allen gericht op
het contextualiseren en verspreiden van het
programma.
Beleidsmakers: Bestuurders uit
verschillende hoeken; (gemeentelijke)
politiek, musea, (culturele) instellingen,
fondsen, ambassades; een groep
aanvoerders die kansen kunnen bieden
voor interessante samenwerkingen en/of
inbedding in nieuwe contexten.
Frisse blikken: Nieuwe gezichten en
nieuwsgierige mensen die minder bekend
zijn met het (lokale) culturele aanbod;
expats, dagjesmensen, buurtgenoten,
winkelend publiek, toeristen.
Deze gerichte benadering versterkt de
effectiviteit van onze communicatie in de
eerste plaats met het publiek, en in de

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

1646 is in meerdere opzichten zeer
cultureel divers. Zowel de bezoekers
van 1646 als de geprogrammeerde
kunstenaars, de mensen die bij 1646
werken en de samenwerkingspartners
van 1646 komen van over de hele wereld;
van de buren en de winkeliersvereniging
in onze eigen Boekhorststraat tot onze
uitwisselingspartners in Santander. De
stichting voert bovendien een beleid dat de
culturele diversiteit van het programma en
haar partners bevordert. Zo onderneemt
de stichting jaarlijks diverse (studie)reizen,
waarbij er specifieke aandacht wordt
besteed aan bestemmingen die verder
reiken dan bekende kunststeden als
Londen, Parijs of Berlijn, (in de afgelopen
jaren o.a. Brussel (BE), Riga (LV) Marrakesh
(MA), Stockholm (SE), Venice (IT) Tokyo
(JP), Yokohama (JP), Dubai (AE), Abu
Dabi (AE), Sharjah (AE), Karachi (PK) en
Lahore (PK), om op de hoogte te blijven
van de ontwikkelingen in de internationale
kunstwereld en geeft het deze
ontwikkelingen een belangrijke plaats in haar
programma. Verder nemen we bewust deel
aan internationale beurzen en manifestaties
om samenwerkingen met partners in het
buitenland te bevorderen.
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20. INTERNATIONAAL
BELEID
1646 richt zich op het internationaliseren
van de Haagse kunstcontext en het
opbouwen van een sterk en uitgebreid
internationaal netwerk. In 2019 hebben
we hier op verschillende wijzen invulling
aan gegeven. Zo was 1646 in het
buitenland vertegenwoordigd door deel
te nemen aan ‘Poppositions’ in Brussel,
hebben (naast de kunstenaars uit het
reguliere tentoonstellingsprogramma)
twee internationale kunstenaars gebruikt
gemaakt van ons gastatelier, zijn er
scoutingreizen ondernomen naar Londen
(GB), Brussel (BE), Riga (LV) Marrakesh
(MA), Stockholm (SE), Venice (IT) Tokyo
(JP), Yokohama (JP), Dubai (AE), Abu Dabi
(AE), Sharjah (AE), Karachi (PK) en Lahore
(PK), en heeft er een aanzienlijk aantal
buitenlandse kunstenaars deelgenomen
aan ons activiteitenprogramma. 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 2019 heeft 1646 deelgenomen aan
overleg van AIM in Riga over toekomstige
activiteiten en programma en de aanvraag
bij het Creative Europe programma.
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.

21. PR EN COMMUNICATIE
In 2019 hebben we ten eerste ingezet op
onze reguliere kanalen, maar we hebben
deze ook uitgebouwd. We hebben het
afgelopen jaar gebruikt om te werken aan
een nieuwe visie voor PR- en communicatie,
met bovendien een nieuw PR-hoofd. Met de
aanstelling van deze nieuwe collega, medio
2019, is de PR- en Communicatievisie
geleidelijk een veranderingsfase ingegaan.
Het is voor 1646 belangrijk om
betrokkenheid onder het publiek te creëren.
De nieuwe PR- en Communicatievisie is
toegespitst op het bieden van de juiste
informatie bij de juiste groepen, zodat
iedereen die binnenkomt wordt betrokken
bij de inhoud en de gedaante van de
tentoonstelling. Dit is een weerspiegeling
van ons algemene devies; zij-aan-zij en in
dienst van de kunstenaar en het publiek. Wij
geloven in het specifiek communiceren met
onze uitgebreide verdeling van doelgroepen.
Ons tentoonstellingspakket bevat een
aantal publieke momenten, de openingen
en Background Evenings zijn hier een goed
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voorbeeld van, daarnaast doen we mee aan
de Museumnacht en de Hoogtij-rondgangen
door Den Haag, vier keer per jaar, en het
The Hague Contemporary Art Weekend.
Op deze manier behouden we, bovenop de
tentoonstelling zelf, een actief programma
voor het publiek.
Naast ons programma communiceerden we
in 2019 op verschillende manieren met het
publiek, de reguliere vormen hiervan zijn de
website en de social media kanalen, maar
een belangrijke troef is de E-mail conversatie
die bij iedere tentoonstelling gevoegd wordt
— een gesprek tussen de kunstenaar en een
wisselende correspondent ter verbreding
van het dialoog over de tentoonstelling.
Tot medio 2019 nodigde 1646 voor
iedere tentoonstelling een (wisselende)
kunstprofessional uit een kritisch essay
te schrijven naar aanleiding van de
tentoonstelling, deze tekst werd online
gepubliceerd. Echter, om de bezoeker uit
te nodigen om met een open blik naar de
tentoonstelling te kijken zijn we overgestapt
naar een format van kortere teksten die
we aanbieden op de flyer: informatief en
uitnodigend.
Tevens zijn wij afgestapt van de poster
campagnes, in ruil daarvoor heeft 1646
gekozen voor meer aanwezigheid en
investering op sociale media. Het resultaat is
dat wij in de aantallen volgers rap gegroeid
zijn in 2019 (op Instagram is het aantal
volgers zelfs bijna verdubbeld). 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:
•

 oor de flyer- en tentoonstellingsd
teksten aan te bieden ter verrijking en
als onderdeel van de tentoonstelling:
toegankelijk zonder de stem van de
kunstenaar te versimpelen;
•	
actieve aanwezigheid en interactie op
sociale media;
• informatie, beeld, E-mail conversaties
en recensies aanbieden via onze
website;
• samenwerking met collega-instellingen;
•	‘The Hague Contemporary’ als
gezamenlijk publiciteitsplatform;
• (Inter)nationale samenwerkingen
op inhoudelijk vlak met partijen die
ons verdere zichtbaarheid kunnen
verschaffen, zoals de MAR en Orbital
Residency;
•	
Hosting van internationale partijen die
bezoek brachten aan Den Haag, zoals
het Mondriaan Fonds met internationale
curatoren;
• 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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In het afgelopen jaar heeft 1646 op de
volgende manieren bekendheid aan haar
programma gegeven:

•

• 	via nieuwsbrieven-mailing (2.100
contacten);
• 	het versturen van persberichten
naar een bestand van 589 lokale,
perscontacten van nationaal en
internationaal bereik, waaronder
landelijke kunst- en dagbladen,
en gericht op bekendheid onder
journalisten van de grote kranten;
•	
via onze website (9.314 unieke
bezoekers in 2019);
• 	via onze Facebookpagina (5.501 likes,
5.720 followers), Instagram (ca. 2.950
followers, met een bereik tot zo’n
15.000 per post) en Twitter;
• 	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;
•	
tot medio 2019 door kritische
essays te laten schrijven bij alle
solotentoonstellingen, die verspreid
worden via website en Facebook;
• 	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;

 oor binnen Den Haag, Rotterdam
d
en Amsterdam onze flyers te
verspreiden (oplage: 2.500 stuks) op
een groot aantal adressen, variërend
van de kunstenaarsinitiatieven, galeries,
broedplaatsen, kunstinstellingen
en musea, tot verschillende podia
voor dans, muziek en toneel,
filmhuizen, bibliotheken, cafés,
HBO-opleidingen (waaronder
natuurlijk de kunstacademies), in
cursuscentra en in winkels voor
kunstenaarsbenodigdheden;
• 	door op landelijk niveau de
uitnodigingen en pakketjes met flyers
per post te verspreiden over de 50
belangrijkste galeries, kunstinstellingen,
musea, kunstopleidingen en
kunstenaarsinitiatieven;
• 	tot medio 2019 door voor de
tentoonstellingen gebruik te maken
van buitenreclame, in de vorm van
postercampagnes in Den Haag;
• 	door deelname aan de gezamenlijke
nieuwjaarsreceptie van de Haagse
beeldende-kunstinstellingen;
• 	publicatie van e-mailconversaties
tussen de kunstenaar en
een correspondent bij de
solotentoonstellingen via website en in
print.
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22. VERMELDINGEN IN
DE PERS

I still send you a lot of affection
and kiss you through my denture –
Pauline Curnier Jardin

Gong Farmer, Shit Stirrer and the
Maiden of Grief – Madison Bycroft
Madison Bycroft’s “Gong Farmer,
Shit Stirrer and the Maiden of Grief”
Art Agenda Reviews, 20-02-2019,
Vivian Ziherl
https://www.art-agenda.com/
features/257101/madison-bycroft-s-gongfarmer-shit-stirrer-and-the-maiden-of-grief
Madison Bycroft’s “Gong Farmer,
Shit Stirrer and the Maiden of Grief”
MutualArt, 20-02-2019, Vivian Ziherl
http://www.mutualart.com/ExternalArticle/
Madison-Bycrofts--Gong-Farmer-Shit-Stir/76C0F44065317593?source_
page=Artist%5CArticles
Madison Bycroft at 1646
Art Viewer, 12-02-2019
https://artviewer.org/
madison-bycroft-at-1646/
Madison Bycroft - Gong Farmer,
Shit Stirrer and the Maiden of Grief background event bij 1646
Metropolis M, 24-02-2019, Nadeche Remst
https://www.metropolism.com/nl/
reviews/37524_background_event_
madison_bycroft
Gong Farmer, Shit Stirrer and the
Maiden of Grief
O Fluxo
https://www.ofluxo.net/
gong-farmer-shit-stirrer-and-the-maiden-ofgrief-by-madison-bycroft-at-1646/

Menopauze als verboden utopie,
Pauline Curnier Jardin bij 1646
Den Haag Centraal, 28-03-2019,
George Vermij
https://drive.google.com/file/d/1Eu48fhXdiC
3gs6xelOColsIATdxy6eHR/view
Een bos voor vrouwen in de menopauze
NRC, 03-04-2019, Lucette ter Borg
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/03/
een-bos-voor-vrouwen-in-demenopauze-a3955580 / https://1646.nl/
images/2023.jpg
Pauline Curnier Jardin - I still send you
a lot of affection and I kiss you through
my dentures
Gallery Viewer, 28-03-2019,
Wouter van den Eijkel
https://galleryviewer.com/en/article/83/
pauline-curnier-jardin-i-still-send-you-a-lotofArtist talk Pauline Curnier Jardin
Background Evening
Kunstkrant, 28-03-2019
https://www.kunstkrant.nl/nieuws/artist-talkpauline-curnier-jardin-background-evening
Pauline Curnier Jardin. I Still Send You
a Lot of Affection and I Kiss You
Through my Denture
De Witte Raaf, mei-juni 2019, Zoë Dankert
https://www.dewitteraaf.be/artikel/detail/
nl/4643
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Notes on Cosmic Pluralism –
Luís Lázaro Matos

His Highness in a Ditch –
Tova Mozard

Notes on Cosmic Pluralism
Chkoome’s blog, 12-05-2019,
Kees Koome
https://chmkoome.wordpress.
com/2019/05/12/notes-on-cosmic-pluralism/

Good guys & bad guys Tova Mozard in 1646
Metropolis M, 30-09-2019, George Vermij
http://www.metropolism.com/nl/
reviews/39350_tova_mozard_1646

Hoogtij Den Haag
Trendbeheer, 26-05-2019,
Jeroen Bosch
https://www.trendbeheer.com/2019/05/26/
hoogtij-den-haag-3/comment-page-1/

HIS HIGHNESS IN A DITCH –
Tova Mozard at 1646 in The Hague
Arts Talk Magazine, 21-09-2019, Dorothy
Marton
http://artstalkmagazine.nl/his-highness-in-aditch-tova-mozard-at-1646-in-the-hague/

Luís Lazáro Matos: Notes On Cosmic
Pluralism
MutualArt
https://www.mutualart.com/Exhibition/
Luis-Lazaro-Matos--Notes-On-CosmicPlura/8E736724D4D35F44

Tova Mozard at 1646
Art Viewer, 17-09-2019
https://artviewer.org/tag/tova-mozard/
Tova Mozard - His Highness in a Ditch
Culturele Agenda
https://cultureleagenda.nl/agenda/
tova-mozard-his-highness-in-a-ditch
Tova Mozard: His Highness in a Ditch
MutualArt
https://www.mutualart.com/Exhibition/
Tova-Mozard--His-Highness-in-a-Ditch/
F6DDED2DC2438173
Daar waar de kunst zindert:
wat kunnen we dit najaar zien
in de presentatie-instelling?
Mister Motley, 02-09-2019
https://www.mistermotley.
nl/art-everyday-life/
daar-waar-de-kunst-zindert-wat-kunnen-wedit-najaar-zien-de-presentatie-instelling
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Hello Echo – Bernice Nauta
Verwarrende Verdubbeling Bernice Nauta in 1646
Mister Motley, 15-11-2019, Puck Kroon
https://www.mistermotley.nl/
art-everyday-life/verwarrende-verdubbelingbernice-nauta-1646
Bernice Nauta at 1646
Art Viewer, 22-11-2019
https://artviewer.org/bernice-nauta-at1646/?fbclid=IwAR2It6-ZGxRrxHrwHNkY
ahwG4de0z6UNBOOjm6T7WqcpQmJw4y
mxbaPYOrM
Bernice Nauta, Hello Echo; 1646,
The Hague
Villa Next Door 2, 21-11-2019,
Bertus Pieters
https://villanextdoor2.
wordpress.com/2019/11/21/
bernice-nauta-hello-echo-1646-the-hague/
Wie bezweert wie? Bernice Nauta,
Hello Echo; 1646, Den Haag
Villa La Repubblica, 20-11-2019,
Bertus Pieters
https://villalarepubblica.wordpress.
com/2019/11/20/wie-bezweert-wiebernice-nauta-hello-echo-1646-den-haag/
Hello Echo
Chkoome’s blog, 2-11-2019, Kees Koome
https://chmkoome.wordpress.
com/2019/11/02/hello-echo/

Hoogtij#59: Gaaf is het sleutelwoord
Jegens & Tevens, 03-12-2019, Vincent ‘t Sas
https://jegensentevens.nl/2019/12/
hoogtij59-gaaf-is-het-sleutelwoord/

Mechanisms of a Lock – Molly
Palmer
December in kunst
Jegens & Tevens, 10-01-2020, Marie Civikov
https://jegensentevens.nl/2020/01/
december-in-kunst-in-den-haag/
Bezweringsformules - Molly Palmer bij
1646
Metropolis M, 20-01-2020, Jorne Vriens
http://www.metropolism.com/nl/
features/40227_1646_molly_palmer
Molly Palmer at 1646.
Contemporary Art Daily, 08-01-2020
https://contemporaryartdaily.com/2020/01/
molly-palmer-at-1646/

The Ongoing Conversation #6
MA Artistic Research students present
The Ongoing Conversation #6
KABK
https://www.kabk.nl/agenda/
ma-artistic-research-students-present-theongoing-conversation-6
The Ongoing Conversation #6
KABK Fotografie
http://www.studiokabk.nl/photography/
detail.php?id=16156
The Hague Contemporary –
Screening Mary Reid Kelly
The first five days after the contemporary
weekend are always the hardest
Jegens & Tevens, 11-07-2019
https://jegensentevens.nl/2019/07/
the-first-five-days-after-the-contemporaryweekend-are-always-the-hardest/
Nieuwjaarsborrel 2019

Y. - Michèle Matyn
Y.
Chkoome’s blog, 03-03-2019, Kees Koome
https://chmkoome.wordpress.
com/2019/03/03/y/

Nieuwjaarsborrel 2019
Stroom
https://www.stroom.nl/activiteiten/lezing_
symposium.php?l_id=3590244
Stroom studiereizen 2019
Praag, van DIY naar een hybride
kunstpraktijk
Jegens & Tevens, 29-12-2019
https://jegensentevens.nl/2019/12/praagvan-diy-naar-een-hybride-kunstpraktijk/

‘Missing /Vermist: Benny Snouta’ Studio visit #6: Bernice Nauta
Metropolis M, 24-09-2019, Jorik Galama
http://www.metropolism.com/nl/
features/39309_studio_visit_6_bernice_
nauta
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23. Kwantitatieve
gegevens 2019
23.
KWANTITATIEVE
GEGEVENS
ACTIVITEITEN (excl. beurzen en manifestaties)
Tentoonstellingen in Den Haag in eigen huis
Bezoekers totaal
waarvan betalende bezoekers
waarvan niet-betalende bezoekers
Deelnemende kunstenaars totaal
waarvan wonend/werkend in Den Haag
waarvan uit de rest van Nederland
waarvan uit het buitenland

Raming
2019
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal

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

6
3.800
0
3.800
6
1
1
4
0
0
0
0
0
0

23. Kwantitatieve gegevens 2019
met aantal kunstenaars
Bezoekers

Realisatie Raming
2019
2020
6
3.849
0
3.849
7
1
0
6

5
3150
0
3.150
5
1
0
4

0
0
0
0
0
0

2
0
0
2
1.800
0

8
345
0
345
8
1
0
7

9
700
0
700
16
2
0
14

8

14

Lezingen / debatten / symposia / sessies
Bezoekers totaal
waarvan betalende bezoekers
waarvan niet-betalende bezoekers
Deelnemende kunstenaars totaal
waarvan wonend/werkend in Den Haag
waarvan uit de rest van Nederland
waarvan uit het buitenland

aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal

6
300
0
300
6
1
1
4

Overige activiteiten: performances / events /
filmvertoningen

aantal

11

Bezoekers totaal
waarvan betalende bezoekers
waarvan niet-betalende bezoekers
Deelnemende kunstenaars totaal
waarvan wonend/werkend in Den Haag
waarvan uit de rest van Nederland
waarvan uit het buitenland

aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal

550
0
550
18
9
1
8

1.151
0
1.151
39
23
4
12

346
0
346
6
1
0
5

in Den Haag
met aantal kunstenaars
Bezoekers

aantal
aantal
aantal

5
5
800

6
8
1.248

5
4
750

in de rest van Nederland
met aantal kunstenaars
Bezoekers

aantal
aantal
aantal

0
0
0

0
0
0

0
0
0

in het buitenland
met aantal kunstenaars
Bezoekers

aantal
aantal
aantal

1
1
10.000

1
1
4.500

1
1
20.000

KUNSTENAARSONDERSTEUNING
Deelnemende kunstenaars gastateliers 1646Pagina 42.
wonend/werkend in Den Haag

aantal

6
0

4
0

6
1

DEELNAME AAN BEURZEN en MANIFESTATIES

aantal
1
aantal Raming
10.000
2019

ACTIVITEITEN
(excl. beurzen en manifestaties)
KUNSTENAARSONDERSTEUNING
Tentoonstellingen
in Den Haag
in eigen1646
huis
Deelnemende kunstenaars
gastateliers
Bezoekers
totaal
wonend/werkend
in Den Haag
waarvan
betalende
bezoekers
uit de rest
van Nederland
waarvan
niet-betalende bezoekers
uit het buitenland
Deelnemende kunstenaars totaal
waarvan
wonend/werkend
in Den
Haagresidencies in het
Kunstenaars
op uitwisseling
naar
buitenland
viarest
1646
waarvan
uit de
van Nederland
waarvan
uit het buitenland
wonend/werkend
in Den Haag
uit de rest van Nederland
Presentaties
elders totaal
uit het buitenland
waarvan in Den Haag buiten eigen huis
waarvan
in de rest van Nederland
CULTUUREDUCATIE:
AANBOD IN
SCHOOLVERBAND
waarvan in het buitenland
Aanbod
voor Haagse scholen
Bezoekers
Lessen / activiteiten
primairwonend/werkend
onderwijs
Deelnemende
kunstenaars
in Den Haag
Deelnemende scholen primair onderwijs
Deelnemende
leerlingen/ symposia
primair onderwijs
Lezingen
/ debatten
/ sessies

aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal

6
3.800
0
0
3.800
6
6
1
0
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6

Bezoekers totaal
Lessen
activiteiten
voortgezet onderwijs
waarvan /betalende
bezoekers
Deelnemende
scholen voortgezet
waarvan
niet-betalende
bezoekers onderwijs
Deelnemende
leerlingen
voortgezet
onderwijs
Deelnemende
kunstenaars
totaal

aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal

300
0
0
0
300
0
6

waarvan wonend/werkend in Den Haag
Aanboduit
voor
niet-Haagse
scholen
waarvan
de rest
van Nederland
Lessen
activiteiten
primair onderwijs
waarvan /uit
het buitenland
Deelnemende scholen primair onderwijs
Deelnemende
leerlingenperformances
primair onderwijs
Overige activiteiten:
/ events /

aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal

1
1
04
0
0
11

Deelnemende kunstenaars totaal
PUBLICATIES,
WEBSITES
EN
ANDERE DIGITALE
waarvan wonend/werkend
in Den
Haag
MEDIA
waarvan uit de rest van Nederland
Gepubliceerde teksten
waarvan uit het buitenland
waarvan op website
waarvan gedrukt (tevens beschikbaar op website)
DEELNAME AAN BEURZEN en MANIFESTATIES
totale oplage gedrukte publicaties

aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal

in Den Haag
Digitale Media
met aantal kunstenaars
Bezoeken website(s) totaal**
Bezoekers
Unieke bezoekers totaal (IP-adres)**
Gemiddelde duur van een bezoek (minuten)**
in de rest van Nederland
Ontvangers digitale nieuwsbrieven
met aantal kunstenaars
Facebook likes/volgers
Bezoekers
Instagram volgers
in het buitenland

filmvertoningen
Lessen / activiteiten
voortgezet onderwijs
Bezoekers
totaal
Deelnemende
scholen
voortgezet onderwijs
waarvan betalende
bezoekers
Deelnemende
leerlingenbezoekers
voortgezet onderwijs
waarvan niet-betalende
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1
1
Realisatie
4.500 Raming
20.000
2019
2020
6
4
3.849
0
0
3.849
4
7
1
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8

5
6
3150
1
0
3.150
5
5
1
0
0
4
0
0
2
0
0
0
2
1.800
0
0
0
0
9

345
1
0
1
345
3
8

700
0
0
0
700
0
16

1
0
07
0
08

2
0
0
14
0
0
14

0
550
0
0
0
550
18
9
1
8
6
6
900

0
1.151
0
0
0
1.151
39
23
4
12
3
18
2.150

0
346
0
0
0
346
6
1
0
5
5
5
1.750

aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
min.
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal

5
5
15.000
800
10.000
01:00
0
2.800
0
5.200
0
2.000

6
8
13400
1.248
9.314
01:16
0
2.689
0
5.501
0
2.950

5
4
16.000
750
11.000
02:00
0
3.000
0
6.000
0
5.000

aantal

1

1

1
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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 2019’ is gebaseerd op het
Aangepaste Activiteitenplan 2019 d.d. 3010-2018’ en ‘Raming 2020’ op ‘Begroting en
activiteitenplan 2020 d.d. 13-09-2019’.
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. De bezoekers tijdens reguliere
openingstijden wordt wel 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 2019 zijn alleen de
tentoonstellingen meegerekend die in 2019
zijn geopend. De tentoonstelling ‘Elephant
Juice’ van Kasia Fudakowski is dus niet
meegeteld.
Het aantal bezoekers aan tentoonstellingen
tijdens openingen en reguliere
openingstijden was als volgt:
•	
Elephant Juice, Kasia Fudakowski:
69 bezoekers tijdens reguliere
openingstijden, dit betreft alleen de
bezoekers in de eerste twee weken van
januari 2019;
•	
Gong Farmer, Shit Stirrer and the Maiden
of Grief, Madison Bycroft:
ca. 200 bezoekers op de opening
en 159 bezoekers tijdens reguliere
openingstijden;

•	
I still send you a lot of affection and
kiss you through my denture,
Pauline Curnier Jardin:
ca. 230 bezoekers op de opening
en 239 bezoekers tijdens reguliere
openingstijden;
•	
Notes on Cosmic Pluralism, Luís
Lázaro Matos:
ca. 200 bezoekers tijdens de opening
en 152 bezoekers tijdens reguliere
openingstijden;
• His Highness in a Ditch, Tova Mozard:
ca. 170 bezoekers tijdens de opening
en 156 bezoekers tijdens reguliere
openingstijden;
•	
Hello Echo, Bernice Nauta:
ca. 250 bezoekers tijdens opening
en 253 bezoekers tijdens reguliere
openingstijden;
•	
Mechanism of a Lock, Molly Palmer:
ca. 200 bezoekers tijdens opening
en 40 bezoekers tijdens reguliere
openingstijden.
Een deel van de ‘lezingen en bijeenkomsten’,
‘overige activiteiten’ en ‘manifestaties
en festivals’ vond plaats gedurende de
tentoonstellingen. De bezoekers van
deze activiteiten zijn daarom meegeteld
bij het totale aantal bezoekers aan de
tentoonstellingen.
Zo zijn er 300 bezoekers van de lezingen
en bijeenkomsten, 555 bezoekers van de
overige activiteiten en 460 bezoekers 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. 194 bezoekers.
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Lezingen / bijeenkomsten
• 1 Background Evening
(Luís Lázaro Matos, ca. 50 bezoekers);
•	
6 Coffee and Talks-bijeenkomsten
(Madison Bycroft, ca. 40 bezoekers;
Pauline Curnier Jardin, ca. 40 bezoekers;
Luís Lázaro Matos, ca. 30 bezoekers;
Tova Mozard, ca. 40 bezoekers;
Bernice Nauta, ca. 50 bezoekers;
Molly Palmer, ca. 50 bezoekers);
•	
1 residency-event (Javier Arce Bueno,
45 bezoekers). Deze bezoekers zijn
tevens meegeteld bij overige activiteiten,
omdat dit tijdens het event
The Ongoing Conversation #6 plaatsvond.
Overig: performances / events /
filmprogramma’s
•	
5 Background Evenings (Kasia
Fudakowski, ca. 60 bezoekers; Madison
Bycroft, ca. 65 bezoekers; Pauline
Curnier Jardin, ca. 80 bezoekers; Tova
Mozard, ca. 200 bezoekers; Bernice
Nauta, ca. 150 bezoekers);
	De bezoekers van de Background
Evening van Tova Mozard zijn tevens
meegeteld bij de Manifestaties, omdat
dit tijdens de Museumnacht plaatsvond.
•	
3 Korte Events (Y van Michèle Matyn,
ca. 93 bezoekers; Openingsavond/event
The Ongoing Conversation #6,
ca. 226 bezoekers; deelname The Hague
Contemporary met Mary Reid Kelly,
ca. 277 bezoekers);
	De bezoekers van het event met
Mary Reid Kelly zijn tevens meegeteld
bij de Manifestaties, omdat zij tijdens
The Hague Contemporary plaatsvonden.

Deelname festivals / manifestaties /
beurzen
Op de eigen locatie:
•	Hoogtij #57 (ca. 175 bezoekers),
Hoogtij #58 (ca. 155 bezoekers),
•	The Hague Contemporary Weekend
(ca. 277 bezoekers), Museumnacht
(ca. 200 bezoekers) en Hoogtij #59
(ca. 130 bezoekers).
Elders in Den Haag:
•	Deelname aan de gezamenlijke
nieuwjaarsborrel Haagse Beeldende
Kunstinstellingen (op basis van
Facebook-event: 311 bezoekers).
Internationaal:
•	Deelname aan Poppositions in Brussel
(ca. 4.500 bezoekers).
Kunstenaarsondersteuning
In 2019 zijn kunstenaars Sergi Botella (ES)
en Javier Arce Bueno (ES) te gast geweest in
het gastatelier van 1646. Ter voorbereiding
van hun solotentoonstellingen hebben Tova
Mozard en Molly Palmer enkele weken
gebruikgemaakt van het gastatelier.
Publicaties, websites en andere
digitale media
Onder het aantal gedrukte publicaties
worden de e-mailconversaties
(5. Contextuele Randactiviteiten)
gerekend en onder de publicaties op
de website de ‘recensies in opdracht’
(21. PR en Communicatie). Ontvangers
digitale nieuwsbrieven betreffen zowel de
reguliere nieuwsbrief (2.100) als pers (589).
Cultuureducatie voortgezet
onderwijs
1646 ontving in 2019 de bovenbouwleerlingen van de afdeling beeldende kunst
van de School voor Jong Talent.
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24. VOORUITBLIK:
2020 EN VERDER

Samenwerkingen
Naast het aanbrengen van meer focus in de
programmering speelt een actievere inzet
op samenwerking een tweede belangrijke
rol in de toekomstplannen van 1646.

Activiteiten
In 2020 zal 1646 zich richten op het
voortzetten en verder uitwerken van de
huidige activiteiten.
De belangrijkste programmaonderdelen
in 2020 zijn:
•	5 soloprojecten: ieder soloproject
omvat een residency-periode, de
ontwikkeling van nieuw werk, een
solotentoonstelling, een background
evening en e-mailconversatie.
•	6 residencies: 5 residencies gekoppeld
aan de soloprojecten en 1 residency
gekoppeld aan een open call
•	Short events en samenwerkingen
•	Educatieve activiteiten
• Studiereizen
• Samenwerkingen
Het merendeel van deze activiteiten wordt
voortgezet zoals dat in 2019 is beschreven
of opgezet. De vijf soloprojecten in 2020
worden georganiseerd met Afra Eisma,
Agnes Scherer, Daniëlle Dean, Jaakko
Pallasvuo en Pedro Neves Marques.
Echter vanwege de uitbraak van Covid-19
zal de volgorde en uitvoering van deze
projecten mogelijk anders plaatsvinden dan
oorspronkelijk gepland, dit geldt ook voor
de samenwerkingsprojecten. Dit heeft ook
effect op de planning van de studiereizen
waarmee wij ons bereik vergroten en meer
buiten Europa reizen om diverse culturele
talen naar Nederland te kunnen halen.

We geloven dat 1646 deze nieuwe richting
moet ontwikkelen als methode om ons
programma en onze internationale positie
te versterken, om een nieuw publiek te
bereiken en nieuwe connecties te maken.
Tegelijkertijd is de groei in internationale
samenwerkingen een manier om constant
nieuwe gebieden te ontdekken en nieuwe
stemmen naar Nederland te brengen.
In de komende jaren willen we daarom
onze lokale, nationale en internationale
samenwerkingen uitbreiden en de al
bestaande samenwerkingen (binnen het
eigen netwerk) versterken.
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.

Internationale samenwerkingen
Centro de Arte Dos de Mayo
1646 is verheugd om bekend te maken dat
het een drie jaar durende partnerschap
heeft gesloten met het 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. De kunstenaar
op de short list voor 2020 is Pedro Neves
Marques.
Samenwerking met Joanna Zielińska
In de herfst van 2020 gaan we samen
werken met Joanna Zielińska. Zij is
hoofdcurator bij het Museum van
Hedendaagse Kunst Antwerpen en
voormalig hoofd van het performanceprogramma van het Ujazdowski Castle
Centre for Contemporary Art (CCA),
Warschau (2015-2020).
Het doel van deze samenwerking is het
opzetten van een reizend programma van
performances met een focus op taal en
het gesproken woord, waarin Zielińska,
het Australische Liquid Architecture
(Melbourne) en 1646 de programmering
verder uitwerken.

Lokale samenwerkingen
Page Not Found
Ongeveer twee jaar geleden heeft Page
Not Found (PNF) een ruimte geopend
naast 1646 op de Boekhorststraat. PNF
is een non-profit organisatie met als doel
het publiceren als artistieke praktijk te
stimuleren.
Vanaf 2020 geven kunstenaars die bij 1646
een tentoonstelling opbouwen of een
residency doen een publieke presentatie
bij PNF over hun publicaties. Deze
presentatie dient enerzijds als teaser voor
de tentoonstellingen bij 1646 en als manier
voor de kunstenaars om hun publicaties
te promoten die later via PNF verkocht
kunnen worden.
Master Artistic Research
De samenwerking tussen 1646 en de MA
Artistic Research zal worden voortgezet.
We onderzoeken hiervoor verschillende
locaties om het project onder te brengen,
aangezien de opleiding dusdanig blijft
groeien dat het project de komende jaren
niet meer alleen in 1646 gepresenteerd zal
kunnen worden.

Trafó Gallery
Tot slot ontwikkelen we momenteel een
project met Borbála Szalai, directeur en
curator van Trafó Gallery, te Boedapest.
Onderdeel van deze samenwerking
is een performanceprogramma dat in
2020 in Boedapest en Den Haag wordt
gepresenteerd.

1646 heeft een nieuwe focus op
samenwerkingen ingezet, daarom gaan
we daar wat dieper op in.
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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.
Ondanks de drukke bezetting van onze
openingen en dat tijdens evenementen
alle stoelen bezet zijn, is ook hier
ruimte voor verbetering. We willen
ons richten op het verhogen van de
doordeweekse bezoekersaantallen. Om
dit te bewerkstelligen willen we onder
andere actiever spelen met onze ligging.
Een voorbeeld hiervan is dat wij samen met
lokale partners zoals Page Not Found 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. Echter verwachten
wij vanwege de Covid-19 uitbraak komend
jaar minder fysieke bezoekers te kunnen
verwelkomen dan gewenst.

De inzet van een nieuwe PR medewerker
geeft ons de mogelijkheid aan een
verbetering van onze communicatiestrategie
te werken. Bijvoorbeeld in de vorm van
een nieuwe website en huisstijl die beter
aansluit bij onze nieuwe plannen, alsook een
YouTube kanaal om ons rijke videoarchief te
ontsluiten en een podcast om meer licht te
werpen op de dialoog met de kunstenaar.
Onze doelgroepen krijgen dan een actieve
website om zich te informeren over ons
programma, maar ook de kunstenaars
en projecten uit ons archief dat decennia
teruggrijpt.
Voortzetting vriendennetwerk
De activiteiten in het kader van het
vriendennetwerk zullen in 2020 worden
voortgezet. Het is onze ambitie om het
‘Friends of 1646-programma’ verder uit te
breiden, daarom besteden wij hier aandacht
aan bij het ontwerpen van onze nieuwe
website. Een belangrijk onderdeel van de
nieuwe website is dat het een webshop
functionaliteit krijgt voor het ‘Friends of
1646’ programma. Het plaatsen van de
‘Friends-editions’ in een webshop maakt het
programma beter inzichtelijk, toegankelijk en
herkenbaar.
Bestuur
Het bestuur van Stichting Project Space
1646 wordt in 2020 voortgezet in de
samenstelling die in 2018 is ontstaan:
de heren S.H.J. Buijs en R.F.T. The
(penningmeester), mevrouw Gouwenberg
(tweede termijn) en mevrouw J.A. McNab
(voorzitter). Hiermee zijn alle functies
binnen het bestuur voorlopig bezet. Naast
de huidige vier bestuursleden streeft 1646
naar uitbreiding van het bestuur met een
vijfde lid.
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Organisatie
Vanaf 2020 zal 1646 een assistent
aannemen voor de dagelijkse ondersteuning
van de directieleden (Clara Pallí Monguilod
en Johan Gustavsson) bij de coördinatie en
productie van op handen zijnde activiteiten.
Daarnaast wordt de huidige aanstelling
van de medewerker Communicatie en PR
uitgebreid tot 2 dagen per week in 2020.
Ook wordt vanaf 2020 per project een
grafisch ontwerper ingehuurd en wordt het
aantal uren van de huidige administratief
medewerker uitgebreid tot één dag in de
week.

25. FINANCIËN 2019 EN 2020
Het resultaat over 2019 bedraagt EUR
12.019 (begroot: EUR 0). Het resultaat
is mede veroorzaakt door de lagere
opbrengsten (EUR 2.741) en de lagere
kosten (EUR 14.760) dan begroot. De
opbrengsten zijn lager uitgevallen door
de verminderde inkomsten vanuit het
vriendenproject. Dit effect is ook te zien
in de gerelateerde lasten, samen met lager
dan begrote algemene activiteitenlasten. De
opbrengsten betreft met name subsidies van
de Gemeente Den Haag en het Mondriaan
Fonds.
Deze subsidieverstrekkers vereisen dat
de door hen beschikte middelen worden
besteed aan het doel van de stichting.
Hierdoor is de organisatie dan ook niet
gericht op het maken van winst en daarmee
het creëren van eigen vermogen. De
solvabiliteit is daarmee geen KPI waar
de stichting op stuurt. De insteek van de
stichting is dat zij in staat is om aan haar
lopende verplichtingen te voldoen. Gezien
de stand van de liquide middelen en de nog
openstaande korte termijn vorderingen is
de stichting hiertoe in staat.
De stichting verwacht twee majeure
investering in het jaar 2020, namelijk een
investering in een nieuwe website en huisstijl
en een samenwerking met Centro de
Arte Dos de Mayo (CA2M). De stichting
wilt deze investeringen dekken met een
aanvraag bij de Gemeente Den Haag
voor respectievelijk Subsidie Cultureel
Ondernemerschap en Culturele Projecten.
Daarnaast investeert 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.
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De stichting huurt arbeidskrachten in
die zorgdragen voor de uitvoer van de
activiteiten. De stichting verwacht hierin
geen verandering in aan te brengen in
2020. De stichting heeft daarnaast geen
activiteiten gericht op het doen van
onderzoek en ontwikkeling. Ook in 2020
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 2020
worden aangevraagd.

26. RISICO’S

27. BEGROTING 2020

De toekenning van middelen door de
Gemeente Den Haag voor de periode 2017
– 2020 geeft een goede basis voor 2020.
Daarnaast heeft de Gemeente Den Haag
ook middelen toegekend voor de periode
2021 – 2024.

d.d.
27. 22-1-2020
Begroting 2020
Inclusief BTW
inclusief btw

Totaal

Bijdrage
MBP
2017-2020
Gemeente
Den Haag

Bijdrage
Overig
Mondriaan Publiek
Fonds ivm
Programma
2020

Overig
Privaat

€ 5.856

€0

€0

€ 2.736

€ 3.120

€ 1.000

-

-

-

€ 1.000

A.2

Publieksinkomsten
(waaronder verkoop multiples)
Sponsorinkomsten

-

-

-

-

-

A.3

Overige inkomsten

-

-

-

-

-

-

-

€ 2.736

€ 2.120

BATEN
A

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 2020,
behalve wat teruggelopen publieksbijdragen
en mogelijk bijkomende kosten voor het
online uitvoeren van projecten.

d.d. 22-01-2020

SUBTOTAAL OPBRENGSTEN
Directe opbrengsten

A.1

Indirecte inkomsten
A.4

Diverse inkomsten (getekende contracten) € 4.856

B

€ 342.780 € 113.950

€ 153.433

€ 68.897

€ 6.500

B.1

Subsidie ministerie OCW of
cultuurfondsen (grotendeels gehonoreerd)

€ 153.433 -

€ 153.433

-

-

B.2

Meerjarige subsidie provincie

-

-

-

-

B.3.1

Meerjarige subsidie Gemeente Den Haag
Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur
(gehonoreerd)
Overige subsidies gemeente Den Haag

€ 113.950 € 113.950

-

-

-

€ 48.897

-

-

€ 48.897

-

Overige subsidies/bijdragen uit publieke
middelen
Overige bijdragen uit private middelen

€ 20.000

-

-

€ 20.000

-

€ 6.500

-

-

-

€ 6.500

Som der baten (A+B)

€ 348.636 € 113.950

€ 153.433

€ 71.633

€ 9.620

C

SUBTOTAAL BEHEERLASTEN

€ 75.876

€ 33.010

€ 17.980

€ 23.536

€ 1.350

C.1

Beheerlasten personeel

€ 40.200

€ 12.550

€ 7.650

€ 20.000

-

C.2

Beheerlasten materieel

€ 35.676

€ 20.460

€ 10.330

€ 3.536

€ 1.350

D

SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN

€ 272.760 € 80.940

€ 135.453

€ 48.097

€ 8.270

D.1

Activiteitenlasten personeel

€ 129.187 € 51.000

€ 61.640

€ 15.547

€ 1.000

D.2

Activiteitenlasten materieel

€ 143.573 € 29.940

€ 73.813

€ 32.550

€ 7.270

Som der lasten (C+D)

€ 348.636 € 113.950

€ 153.433

€ 71.633

€ 9.620

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

B.3.2
B.4.1
B.4.2

-

LASTEN
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28. BELEID VRIJ BESTEEDBARE RESERVES

30. ONDERTEKENING

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 ANBIstatus. Eventuele vrij besteedbare reserves
zullen worden ingezet om de continuïteit
van 1646 te waarborgen.

Den Haag, 29 mei 2020
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Bestuur van Stichting Project Space 1646,
J.A. McNab
M. Gouwenberg

29. CULTURAL
GOVERNANCE

R.F.T. The

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.

S.H.J. Buijs

JAARREKENING
2019 (BIJLAGE)
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