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1. Inleiding 

Als Rotterdams kunstplatform voor een uiteenlopend publiek, in een stad die steeds 
diverser wordt, streeft A Tale of A Tub sinds de oprichting naar artistieke en 
maatschappelijke relevantie. Zeven jaar geleden zijn we begonnen als platform met 
hedendaagse beeldende kunst en cultuur als voornaamste kernwaarden; een plek met 
verscheidenheid in de genen, waar artistieke ontwikkelingen gefundeerd zijn op ruimte 
voor experiment en innovatie. Als presentatie-instelling voor hedendaagse beeldende 
kunst en cultuur stelt A Tale of A Tub zich de missie om een kritische reflectie van de 
samenleving en de gedeelde leefwereld te bieden. Hierbij zetten we de praktijken van 
kunstenaars, curatoren en verschillende beoefenaars in als middel om complexe 
maatschappelijke vraagstukken en debatten te overdenken, problematiseren, 
materialiseren en bespreekbaar te maken voor een publiek. We bezien onze positie hierin 
als bruggenbouwer tussen disciplines en de diversiteit aan belanghebbende publieken, als 
sociale verzamelplaats voor het versterken en verrijken van onze dagelijkse leef- en 
werkpraktijken. Ons geëngageerde en actuele programma laat de nieuwste 
internationale ontwikkelingen in de kunst zien door middel van tentoonstellingen, 
performances, lezingen en gesprekken, (film)screenings en publicaties.  

 A Tale of A Tub is opgericht uit de noodzaak om een plek te creëeren waar er 
ruimte is voor innovatie, experiment en reflectie. Een plek waar jonge opkomende en 
mid-career kunstenaars zich kunnen ontwikkelen door het vinden van nieuwe wegen 
binnen de ontwikkeling van de hedendaagse kunst. A Tale of A Tub biedt kunstenaars, 
curatoren en makers de gelegenheid om een tijd te experimenteren en nieuw werk te 
ontwikkelen, waarbij de organisatie kruisbestuivingen tussen disciplines en 
kennisgebieden aanmoedigt. A Tale of A Tub heeft de afgelopen jaren haar rol vervuld 
als testgrond voor artistieke experimenten, die grotere gevestigde instellingen vaak niet 
(meer) aandurven. Deze testgrond is niet alleen van belang voor de innovatie binnen de 
hedendaagse kunst, maar reikt ook verder dan de kunstwereld. A Tale of A Tub is er voor 
de professionele ontwikkeling van een loopbaan in de kunst, zowel voor die van de 
deelnemende curatoren en de kunstenaars uit het programma, als de uitgenodigde 
gastschrijvers, gastcuratoren en andere onderzoekers.  

 2020 was in alle opzichten een bewogen jaar voor A Tale of A Tub, in zowel 
positief als negatief opzicht. In de eerste plaats heeft de coronapandemie––waarvan de 
eerste effecten al omschreven werden in het jaarverslag van 2019––grote gevolgen voor 
de instelling. Per mid-maart 2020 heeft A Tale of A Tub, als consequentie van de 
pandemie en het daarop geënte overheidsbeleid, een bijzonder wisselvallige periode 
doorgemaakt, met name op het vlak van publieke openstelling en receptie, alsmede de 
financiële bestendiging van de organisatie in relatie tot private subsidiegevers. De 
publieke wisselvalligheid manifesteert zich met name door de verschillende 
aanhoudende vergrendelingen, waardoor we genoodzaakt werden als publieke instelling 
gedurende lange opeenvolgende periodes te sluiten. Hierdoor waren tentoonstellingen 
zeer beperkt toegankelijk voor het publiek en was het intern bijzonder moeilijk te 
anticiperen op tentoonstellingsopeningen en -sluitingen. Planningen, agenda’s en 
afspraken met kunstenaars moesten worden herzien, en het gros van de 
tentoonstellingspresentaties moest worden opgeschort of vond plaats met een beperkt 
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bijbehorend publieksprogramma. Op het moment van schrijven blijven de effecten van 
de pandemie onverminderd gevoeld, met name door de voortdurende vergrendeling 
waardoor we in 2021 nog geen tentoonstelling konden openen. We hopen per april 2021 
weer te kunnen openen voor het publiek. 

 In november 2019 ontving A Tale of A Tub positief nieuws: onze aanvraag bij de 
Gemeente Rotterdam om onderdeel te blijven van het Cultuurplan in de periode 2021–
2024 werd positief ontvangen en gehonoreerd. A Tale of A Tub maakt sinds 2017 
onderdeel uit van het Cultuurplan van de Gemeente Rotterdam en is de RRKC en 
gemeente erkentelijk voor de positieve honorering en de extra beschikbaar gestelde 
middelen geoormerkt voor Fair Pay. In ditzelfde jaar ontving A Tale of A Tub een 
positieve beschikking van het Mondriaan Fonds als onderdeel van de hernieuwde 
regeling Kunstpodia. Door gehonoreerd te worden voor een bedrag van €110.000 op 
jaarbasis in de periode 2021–2022, binnen de categorie Kunstpodium Basis, heeft A Tale 
of A Tub structurele vooruitgang kunnen boeken, op financieel, professioneel en 
programmatisch niveau. 

 Onze oprechte dank gaat uit naar de kunstenaars, curatoren, wetenschappers, 
theoretici, en ander (kunst)professionals, die het afgelopen jaar met ons hebben 
samengewerkt. Daarnaast bedanken we onze samenwerkingspartners, ons publiek, de 
partnerinstellingen en de subsidieverstrekkers en sponsoren, die eraan hebben 
bijgedragen dat wij door het jaar heen––onstuimig als het is gebleken––als een 
kwalitatief hoogstaand programma hebben kunnen realiseren en delen. Natuurlijk zou 
niets van dit alles mogelijk zijn geweest zonder ons geweldige team van medewerkers en 
vrijwilligers. Ook hen willen wij hartelijk danken voor hun onmisbare bijdrage.  
 
Julia Geerlings en Niekolaas Johannes Lekkerkerk 
Directie A Tale of A Tub 
  

Mede namens de Raad van Toezicht: Norbert de Munnik (voorzitter), Lisette van der 
Valk (penningmeester), Vinod Singh (algemeen lid). 
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2. Terugblik 

Binnen deze sectie van het jaarverslag blikken wij terug op onze activiteiten in 2020. We 
presenteerden vijf tentoonstellingen en een programma van lezingen, filmscreenings, 
leesgroepen en performances, waarin kunstenaars en andere culture beoefenaars 
aanzetten tot denken over onze verhouding tot elkaar en onze leefomgeving.  

Na afloop van de groepstentoonstelling Mycelium as Lingua Franca en de 
solotentoonstelling Eden Hotel van kunstenaar Milena Bonilla in januari ging het 
programmajaar van start met de tentoonstelling Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf’m 
Sonnendeck van kunstenaar Johannes Büttner. Als onderdeel van de jaarlijks 
terugkerende C.o.C.A. Commission presenteerde Büttner, in samenwerking met 
gastcurator Suzanne Wallinga, een grootschalige nieuwe video-installatie.  

 In de tentoonstelling Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf’m Sonnendeck, zocht 
Büttner naar manieren waarop de digitale arbeidersklasse weer aan de macht kan 
komen. Door het creëren van een sciencefiction verhaal samen met ‘werkers’ uit China, 
Indonesië, Nigeria en Tunesië, vroeg Büttner zich af hoe arbeidsmacht het 
transformatiepotentieel in zich draagt in een context waarin vraag en aanbod van werk 
bemiddeld worden door een digitaal platform. De flexibele arbeidsmarkt en de opkomst 
van het werken via apps en digitale platforms leiden in veel gevallen tot de slinkse 
uitbuiting van een nieuwe, digitale arbeidersklasse. Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm 
Sonnendeck––als ik er niet ben, ben ik op het zonnedek––suggereert om even op adem te 
komen, een pauze te nemen van de computer, te stoppen met werken, om bij te komen 
en te fantaseren over een betere toekomst. Met zijn uitbundige en vaak post-
apocalyptische sculpturale installaties bood Büttner een kritisch perspectief op 
hedendaagse kwesties van arbeid, macht en vervreemding. 

5Tentoonstellingsbeeld Johannes Büttner, Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf’m Sonnendeck.



Vervolgens opende eind juni, na een vergrendeling en publieke sluiting die duurde van 
mid-maart tot eind juni, een tweetal tentoonstellingen: de solotentoonstelling Institute of 
Cognitive Prosperity van Antye Guenther en de groepstentoonstelling Grenouille du 
Sang.  

 De tentoonstelling  Institute for Cognitive Prosperity  door Antye Guenther 
functioneerde als een visionaire denktank die de menselijke geest wilde verheffen voor 
geavanceerde mentale bloei en universele cognitieve efficiëntie, door bewustzijn te 
genereren voor de grootse voordelen van hersenverandering aan de hand van 
stimulerende omgevingen en unieke transformerende ervaringen. Door middel van een 
formatie van hersenvazen in ons ‘state-of-the-art’ onderzoekslaboratorium, bepleitte 
Guenther de mogelijkheden om de mentale capaciteit voor cognitieve groei te vergroten 
door het uploaden van verschillende geesten. De vazen geven een reflectie op de 
herontdekking van menselijke cognitieve perceptie, die de voortdurend veranderende 
samenleving bij kan benen. Voor Institute for Cognitive Prosperity transformeerde A Tale 
of A Tub tijdelijk in een ‘state-of-the-art’ onderzoeksplatform. 

 Gelijktijdig vond in de kelderruimte de groepstentoonstelling  Grenouille du 
Sang  plaats, met bijdragen van kunstenaars Gaëlle Choisne, Jean Rouch, Floris 
Schönfeld, Markus Selg en Natalia Sorzano. De tentoonstelling onderzocht hoe 
'bezetenheid', zowel in de Haïtiaanse Vodou––een creoolse religie verbonden met 
slavernij––als in andere spirituele stromingen zoals Hauka, Santeria en Winti, vorm geeft 
aan kunstwerken en discussies over postkolonialisme en exotisme aanmoedigt. Door het 
figuur van de zombie, het symbool van de slang en de verering van het altaar, stimuleerde 
de tentoonstelling een spirituele reis waarbij het lichaam transformeert in een instrument 
voor reflectie en genezing. De titel van de tentoonstelling verwijst naar de roman In the 

6

Tentoonstellingsbeeld Antye Guenther, Institute for Cognitive Prosperity.



Palm of Darkness  (1995) van de Puerto Ricaanse auteur Mayra Montero. Het boek 
vertelt het verhaal van twee mannen, een Amerikaanse herpetoloog en een Haïtiaanse 
gids, die op zoek zijn naar de mythische en magische ‘Grenouille du Sang’, ofwel 
bloedkikker. Het verhaal is gevuld met zombies, geesten en heksen, en biedt een 
belangrijke bijdrage als postkoloniale ecologische kritiek door parallellen te trekken 
tussen de verschillende soorten kikkers die verdwijnen en de gemartelde geschiedenis 
van het Haïtiaanse volk. 

In het septemberblok presenteerden we de tentoonstelling The total scab–free solidarity 
and performative silence that struck floor–shows and soundstages from Desert to NJ 
coast for over a half year, als de eerste uitkomst van een jaarlijks terugkerende open 
oproep voor tentoonstellingsvoorstellen van internationale curatoren. Het project werd 
samengesteld door gastcurator Tiago de Abreu Pinto en presenteerde kunstwerken van 
Lara Almarcegui, Mercedes Azpilicueta, Daniel Jacoby, David Maroto, Falke Pisano en 
Victor Santamarina.  

 De tentoonstelling  The total scab–free solidarity and performative silence that 
struck floor–shows and soundstages from Desert to NJ coast for over a half year ontleent 
haar titel aan een fragment uit  Infinite Jest  (een roman van David Foster Wallace) dat 
zich richt op president Johnny Gentle. Gentle is een nar-achtig personage dat een gebrek 
aan compromis, verantwoordelijkheid en empathie ten opzichte van anderen belichaamt. 
Hij betrekt de gemeenschap niet bij zijn beslissingen, noch bevordert hij een gevoel van 
saamhorigheid onder hen. De werken in deze tentoonstelling betrok de bezoeker op 
verhalende en lichamelijke wijze bij een verhandeling over hoe de omgeving het lichaam 
beïnvloedt, beschermt of verandert in processen van uitwisseling, om in wezen het belang 
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van interrelationaliteit en intersubjectiviteit tussen onszelf en anderen te herbevestigen. 
In reactie op het karakter Johnny Gentle werden socio–politieke vragen gesteld over de 
scheiding van het private en het publieke—het begrijpen van het lichaam van binnenuit, 
en de relatie ervan met de omgeving die ons mogelijk beïnvloedt en door ons wordt 
beïnvloed. De tentoonstelling ontvouwde uiteindelijk een psycho-topologisch raadsel 
waarbij de bezoeker werd betrokken als deelnemer in een “catalogus–roman”, waarin een 
reeks personages een dialoog opende over solidariteit, collectiviteit, onderlinge 
afhankelijkheid, en het proces om als mens empathische subjecten te worden. 

Het jaar werd afgesloten met het tentoonstellingsproject UX, User Experience, U en X. 
Het project werd ingezet als een collectieve onderneming waarin een groep kunstenaars 
de tentoonstellingsruimte benaderden als ecosysteem, aan de hand van een reeks 
protocollen voorgesteld door De Praktijk van Brenda Tempelaar. 

 Waar men zich in de kunst eerder vaak kritisch of neerbuigend uitliet over 
marktmechanismen, is economisch succes onder invloed van jarenlange politieke 
afvlakking de enige taal geworden waarin het belang van werken in een kunstruimte kan 
worden uitgedrukt. In UX, User Experience, U en X werden belangen heroverwogen die 
naast het genereren van inkomsten een rol spelen in het bestaan van kunst. Voor aanvang 
van de tentoonstelling werd een veld uitgezet waarin de verhoudingen tussen individuen 
(gebruikers), digitale-, culturele- en publieke besturingssystemen zich kunnen 
manifesteren op basis van verschillende belangen. Het veld heeft het karakter van 
een  coworking space  met een aantal variabele ornamenten waarmee de ruimte werd 
getransformeerd naar een plek die uitnodigde tot teamprestaties, uitwisseling van 
informatie en gemeenschapszin. Het nodigde uit om de rol van User Experience designer 
te observeren en in te nemen. UX designers betwijfelen of hun praktijk nog optimale 
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gebruikservaringen dient, of in toenemende mate wordt geleid door kapitalistische 
intenties en de samenhangende inperking van de reikwijdte van het begrip  user 
experience  uitsluitend toegepast voor marketingdoeleinden. Door de conflicterende 
belangen van een UX designer te vergelijken met het kunstenaarschap, trachtte de 
tentoonstelling een spanningsveld zichtbaar te maken dat in het kunstveld steeds 
pertinenter is geworden: dient een tentoonstelling het belang van de kunstenaar, de 
instelling of het publiek? En waar raken deze belangen elkaar? Deze basis diende om 
collectief te bevragen wat een optimaal gebruik van kunstruimtes, het 
tentoonstellingsmedium en de kunstervaring behelst in een tijd die wordt gekenmerkt 
door hardnekkig marktdenken binnen de kunst, gericht op individueel succes en 
competitie binnen een cultuur die fungeert op basis van tijdsdruk en hoge prestaties. 
Door andere kunstenaars te vragen om zich collectief te scharen onder De praktijk van 
Brenda Tempelaar werden de wortels van individuele marketing en auteurschap in de 
kunst opgespoord en aangetast, in harmonieuze en conflicterende momenten. Daarnaast 
ontstond door deze distantiëring van de persoonsnaam een andere aanspreekvorm, en 
mogelijk een andere aansprakelijkheid. Ook de gastinstelling A Tale of A Tub en het 
publiek werden uitgenodigd zich te affiliëren met deze praktijk, en er belanghebbende 
van te worden. 

Het aangaan van samenwerkingen is een belangrijk speerpunt bij de totstandkoming van 
ons programma, waarbij het optrekken met samenwerkingspartners ons in een gedeelde 
mogelijkheid voorziet om gezamenlijk het discours rond kunst en ecologie te stuwen, 
kunstenaars te ondersteunen bij de bestendiging en voortgang van hun werkpraktijken, 
en een meer brede publieksbetrekking te verwezenlijken. Zo presenteerde Johannes 
Büttner nieuw werk op basis van een werkbeurs die beschikbaar werd gesteld door 
Stichting C.o.C.A. Net als in voorgaande jaren gingen we in 2020 in gesprek met 
verschillende gastcuratoren om het meerstemmige en dynamische karakter van ons 
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programma te waarborgen. Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf’m Sonnendeck werd 
samengesteld door gastcurator Suzanne Wallinga. De tentoonstelling The total scab–free 
solidarity and performative silence that struck floor–shows and soundstages from Desert to 
NJ coast for over a half year kwam tot stand in samenwerking met gastcurator Tiago de 
Abreu Pinto en door middel van een samenwerking met CBK Rotterdam. 

Met het publieksprogramma willen wij de dialoog over kunst in relatie tot de 
samenleving faciliteren, in ons badhuis, maar vaak ook op andere (gast)locaties. Anders 
dan in voorgaande jaren was het realiseren van een publieksprogramma bij de 
verschillende tentoonstellingen door de coronapandemie eerder uitzondering dan regel; 
door de beperkte publieke toegankelijkheid werden we zodoende minder goed in staat 
gesteld een samenhangend publieksprogramma te realiseren. Tegen het einde van het 
jaar, met name tijdens het project UX, User Experience, U en X, hebben we alternatieven 
ontwikkeld voor onze publieksprogrammering door een krant te verspreiden in de buurt 
en videowerk online te presenteren.  

 Desondanks kende de tentoonstelling Institute for Cognitive Prosperity een aantal 
rondleidingen en werd de performance NEOCORTEX opgevoerd tijdens het 
slotevenement. De tentoonstelling Grenouille du Sang werd geopend door een 
inzegening van een winti priesteres. Als onderdeel van de tentoonstelling The total scab–
free solidarity and performative silence that struck floor–shows and soundstages from 
Desert to NJ coast for over a half year werd een uitgebreid performanceprogramma 
ontwikkeld. Hierbij werd de performance Pink Dusts van kunstenaar Daniel Jacoby in 
samenwerking met componist Charlie Usher opgevoerd, vond de performance 
Maskalamdug van kunstenaar David Maroto in samenwerking met acteur-verteller 
Akram Assam meermaals plaats, en verzorgde kunstenaar Victor Santamarina een aantal 
rondleidingen. De tentoonstelling UX, User Experience, U en X kende in eerste instantie 
een bijzonder ambitieus publieksprogramma, waarbij met name zou worden 
samengewerkt met studenten van verschillende kunstacademies. Dit kon helaas beperkt 
en veelal online plaatsvinden. Als onderdeel van het publieksprogramma presenteerde 
kunstenaar Sonia de Jager met Alexandra Mason een lezing-performance onder de titel 
A conversation that never took place. 

De pers wist ons ook dit jaar te vinden. Naast vermeldingen op diverse online blogs en 
websites verschenen er onder andere recensies en besprekingen in Metropolis M, 
Artforum en H ART. 

In 2020 werd tevens onze nieuwe huisstijl gelanceerd, met een nieuwe website en 
grafische identiteit vormgegeven door ontwerper Sabo Day. Daarbij verschenen een 
tweetal publicaties bij de tentoonstellingen The total scab–free solidarity and 
performative silence that struck floor–shows and soundstages from Desert to NJ coast for 
over a half year en UX, User Experience, U en X in dezelfde nieuwe huisstijl.  

Naast een groot aantal private (inter)nationale sponsors en fondsen investeert de 
Gemeente Rotterdam vanuit het Cultuurplan 2017–2020 en het Mondriaan Fonds vanuit 
het Meerjarenprogramma Presentatie-Instellingen (2019–2020) in A Tale of A Tub. We 
willen Stichting C.o.C.A. en Stichting Elise Mathilde Fonds bedanken voor hun financiële 
bijdragen aan ons programma. 
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3. Vooruitblik 

2021 zal in april (onder voorbehoud) worden afgetrapt met een nieuw 
samenwerkingsverband tussen A Tale of A Tub en Tlön Projects. Tlön Projects is een 
platform dat zichzelf het doel stelt verscheidene private verzamelingen samen te brengen 
in een databank die vervolgens beschikbaar kan worden gesteld aan instellingen en 
tentoonstellingsmakers. Zodoende kunnen kunstwerken die doorgaans aan het publieke 
oog onttrokken zijn alsnog tentoongesteld worden. De eerste editie van deze 
samenwerking zal worden samengesteld door curator Christina Li. Li ontwikkelde het 
tentoonstellingsconcept onder de titel …barely pausing/pausing barely… over de notie 
van hyperactiviteit binnen de verreikende invloedssfeer van het kapitalisme, met werk 
van Laëtitia Badaut Haussmann, Neïl Beloufa, Ansuya Blom, Anna & Bernhard Blume, 
Louise Bourgeois, Rosemarie Castoro, Brody Condon, Jason Dodge, Ceal Floyer, Ryan 
Gander, Gerlach en Koop, David Horvitz, Pierre Huyge, Susan Hiller, Li Jinghu, Eva 
Kotatkova, Joao Onofre, Julien Prévieux, Rachel Rose, en Nora Turato. Vervolgens 
openen we per mei de tentoonstelling Trade Winds in Underwater Currents over de 
klimatologische problematiek rond diepzeemijnbouw, kustecologie en transatlantische 
kabelnetwerken met werk van Sami Hammana, Kristina Ollek en Elisa Strinna. In de 
zomer zal de tweede editie van onze Open Oproep aan internationale curatoren 
plaatsvinden, welke totstandkomt in samenwerking met CBK Rotterdam. Het doel van 
de Open Oproep is om internationale curatoren in Rotterdam te ontvangen voor een 
werkverblijf en hen te ondersteunen bij een project dat grotendeels bestaat uit bijdragen 
en samenwerkingen met Rotterdamse kunstenaars. Voor de uitkomst van de tweede 
open oproep heeft een jury de groepstentoonstelling The Brain Mixologist van curator 
Eva Posas geselecteerd, met kunstenaars die werken rond de thema’s lichaamstaal en 
non-verbale communicatie. In november presenteren we een grootschalige 
solotentoonstelling van kunstenaar Carlos Irijalba die in zijn werk geologische, materiële 
en lichamelijke processen bijeenbrengt. 
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4. Publieksbereik 

Onze bezoekersaantallen zijn gedaald ten opzichte van de 3.842 bezoeken op locatie in 
2019. We bereikten weliswaar een gelaagd publiek, maar door de coronapandemie 
verschoof het publiek dat doorgaans divers internationaal, nationaal, lokaal en 
buurtgericht is naar een vrijwel uitsluitend lokaal en buurtgericht publiek. Met 2.822 
bezoeken op locatie is ons bezoekersaantal in 2020 gedaald, ook ten opzichte van onze 
ambitie te groeien naar 4.500 bezoekers in 2020 en 6.000 bezoekers in 2021. We hopen 
het herstel spoedig in te kunnen zetten, zodra de coronapandemie een beheersbare vorm 
heeft aangenomen.  

Kijkend naar de publiekscijfers van Rotterdam Festivals van 2020 in Rotterdam zien we 
een oververtegenwoordiging van Stedelijke Toekomstbouwers (47,8%), en Stadse 
Alleseters (22,6%), voor hen is het aanbod van A Tale of A Tub bovengemiddeld 
aantrekkelijk; met name Stedelijke Toekomstbouwers bezoeken doorgaans geen 
culturele uitingen. Vanaf 2020 willen we aan de hand van educatieve programma’s meer 
aanspraak maken op Actieve Families (1,7% in 2020), Digitale Kijkers (8,7% in 2020) en 
Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters (14,8% in 2020).  

Stadse Alleseters:    22,6 %  Digitale Kijkers:    8,7 %  
Elitaire Cultuurminnaars:  1,7 %  Stedelijke Toekomstbouwers: 47,8 % 
Klassieke Kunstliefhebbers : 1,7 %  Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters: 14,8 % 
Actieve Families:   1,7 %  Overige:    0,0 % 
Randstedelijke Gemakszoekers: 0,9 % 

Kijkend naar de publiekscijfers van Rotterdam Festivals van 2020 in Nederland zien we 
een oververtegenwoordiging van Stedelijke Toekomstbouwers (41,9%), en Stadse 
Alleseters (21,3%), voor hen is het aanbod van A Tale of A Tub bovengemiddeld 
aantrekkelijk. 

Stadse Alleseters:    21,3 %  Digitale Kijkers:    10,0 %  
Elitaire Cultuurminnaars:  5,0 %  Stedelijke Toekomstbouwers: 41,9 % 
Klassieke Kunstliefhebbers:  1,9 %  Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters: 12,5 % 
Actieve Families:   1,7 %  Overige:    1,3 % 
Randstedelijke Gemakszoekers: 3,1 % 

Overzicht bezoekers per tentoonstelling 
Mycelium as Lingua Franca & Milena Bonilla | Eden Hotel 
16 november 2019 – 26 januari 2020 
Bezoekers in 2020: 255 

Johannes Büttner | Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf’m Sonnendeck 
6 februari – 5 april 2020 
Bezoekers: 869 

Grenouille du Sang & Antye Guenther | Institute for Cognitive Prosperity 
27 juni – 23 augustus 2020 
Bezoekers: 517 

The total scab-free solidarity  
4 september – 1 november 2020 
Bezoekers: 709 

UX, User Experience, U en X 
14 november 2020 – 24 januari 2021 
Bezoekers in 2020: 179 
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5. Educatie 

A Tale of A Tub werkt met een zogenaamd geïntegreerd programmamodel waarbij de 
tentoonstellingsprogrammering op meerdere lagen samenkomt met het 
publieksprogramma en inherent een educatief karakter kent. Een aan de 
tentoonstellingen gekoppeld uitgebreid discursief programma bestaand uit 
filmscreenings, performances en workshops is bedoeld om de tentoonstelling te activeren, 
en lezingen, rondleidingen en debatten hebben tot doel om zoveel mogelijk begrip en 
dialoog te stimuleren.

Programma 
Voor 2020 was een vergroting van het publieksbereik verwacht, specifiek in verhouding 
tot de buurtbewoners door middel van een uitgebreid en specifiek ontwikkeld 
educatieprogramma. Zoals bij de rest van het (publieks)programma heeft de 
educatieplanning echter ernstige vertraging opgelopen door de pandemie en de daaruit 
volgende maatregelen.  

 Voor de zomer van 2020 was een eerste reeks van educatieve workshops 
ingepland, de Summer School, met kunstenaars Sema Bekirovic en Katrijn Breukers. 
Deze workshops zijn specifiek gericht op de primaire scholen en BSO’s in de omgeving. 
Door de maatregelen en het moeizame contact met de betrokken scholen en BSO’s kon 
de Summer School geen vruchtbare grond vinden. Aan de hand van de gegeven 
omstandigheid werd het besluit genomen de Summer School te verschuiven naar 
december en januari 2020-2021, als Winter School, met goede hoop op een veranderde 
maatschappelijke situatie. Spijtig genoeg kon vanwege de voortdurende vergrendeling 
ook de Winter School niet starten. In maart 2021 staan we samen met onze planning, 
kunstenaars en contacten op scholen en BSO’s klaar om de reeks workshops, initieel 
gepland voor de zomer van 2020, in 2021 te starten zodra de maatregelen het toelaten.  

 In september 20 19 is er een vaste functie gecreëerd voor een 
educatiemedewerker. Milou Terpstra startte in deze positie en creëerde een goede basis 
en visie voor de educatieve plannen van A Tale of A Tub. In maart 2020 nam Malcolm 
Kratz 2020 de functie educatief curator van Milou Terpstra over. Hij bouwde verder aan 
de door Terpstra gecreëerde basis en wist, ondanks de Corona-maatregelen en de 
beperkingen in het educatieve veld, te bouwen aan een solide, interessant educatief 
programma aansluitend bij de komende tentoonstellingen. Daarbij creëerde hij een 
ideeëngoed voor kunstenaarsworkshops die een integraal onderdeel van de 
programmering vormen. Naast het publieke programma van een performance, 
rondleiding of lezing voor het volwassen publiek zal elke kunstenaar een workshop voor 
jongeren organiseren. Onder begeleiding van de educatiemedewerker zal dan gekeken 
worden naar een passende vorm per tentoonstellingsproject. In december 2020 rondde 
Malcolm zijn werkzaamheden bij A Tale of A Tub af. Vervolgens startte in januari 2021 
Andrea Koll in de positie van educatief curator bij A Tale of A Tub. 
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Vooruitblik  
Samen met Andrea Koll als educatief curator gaat A Tale of A Tub van de papieren 
realiteit, aangevoerd door de vorige educatieve medewerkers, over tot concrete stappen 
voor verwezenlijking van die plannen. Daarin concentreren we ons op het benaderen van 
buurtverenigingen, BSO’s, scholen in de omgeving, subsidieaanvragen voor aankomende 
projecten en draagvlak op kunst-educatieve platformen zoals het Cultuurtraject, zodat 
zodra de maatregelen kunnen verzwakken, wij kunnen beginnen.  

 Voor de aankomende tentoonstellingen en schooljaar zijn de samenwerkingen 
gestart en worden de plannen steeds concreter en gegronder. Hierbij een korte 
introductie van de educatieve projecten bij de tentoonstellingen van 2021-2022: 

2021 // Tlön Projects  
Samen met Sema Bekirovic en Katrein Breukers worden de kinderen uit Spangen 
uitgenodigd om tijdens deze workshop na te denken over ‘Wie is de kunstenaar?’ De 
deelnemende kinderen gaan namelijk zelf aan de slag, maar acteren niet alleen. In elk 
programmaonderdeel krijgen de kinderen de opdracht om een kunstwerk te maken 
samen met een andere, onverwachte maker. Hierbij kan gedacht worden aan de invloed 
van water en licht, maar ook aan de invloed die dieren uitoefenen op hun omgeving en 
het toelaten van het toeval. Zo worden de kinderen aangemoedigd om hun ogen te 
openen voor verschillende zaken die verandering brengen in de wereld om ons heen.  

2021 // Trade Winds in the Age of Underwater Currents  
Voor het publieksprogramma bij de tentoonstelling is een samenwerking opgestart met 
De Ambassade van de Noordzee. Zij zullen verdieping en andere perspectieven bieden 
op de thema’s aangesneden door de kunstenaars in deze tentoonstelling. De Ambassade 
van de Noordzee creëert ook een educatieve workshop voor kinderen van het primair 
onderwijs. Deze wordt in juli en augustus gratis aangeboden via Rotterdam 
Vakantiepaspoort en aan de BSO’s in de omgeving.  

2021 // Open Oproep: The Brain Mixologist 
In de maanden september en oktober zal er gelijk met de Open Oproep tentoonstelling 
The Brain Mixologist een kunstproject van De Onkruidenier zich ontwikkelen op het 
terras voor A Tale of A Tub. Zij zullen een open werkplaats creëren in het Justus van 
Effencomplex en samen met de buurtbewoners de stadsnatuur in Spangen onderzoeken. 
Door middel van veldwerk zullen ze verhalen verzamelen van de bewoner en diens 
verhouding tot de buurtecologie.  

2021 // Carlos Irijalba 
Voor deze tentoonstelling is een samenwerking gestart met Fossil Free Culture. In deze 
nauwe samenwerking met Fossil Free Culture en een middelbare school uit de buurt 
wordt een workshopreeks ontwikkeld waarbij de studenten leren om disobedient art te 
maken.  

2022 // Solotentoonstelling Tarik Kiswanson en groepstentoonstelling Swinging Palms 
Bij de tentoonstellingen van Tarik Kiswanson en Swinging Palms in april 2022 zal er een 
workshop georganiseerd worden in samenwerking met een Rotterdamse kunstenaar. 
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Gedurende deze workshop zal de kunstenaar met de jongeren het gesprek aangaan over 
culturele identiteit en wat het betekent om een dubbele nationaliteit te hebben. Deze 
workshop is nu, in maart 2021, opgenomen als onderdeel van het Cultuurtraject van de 
KCR. Op die manier zullen een aantal scholen van het primair onderwijs zich nu al 
kunnen aanmelden voor een rondleiding van de tentoonstellingen van Tarik Kiswanson 
en Swinging Palms in combinatie met de workshop.  

Hosts  
Vanwege het concretiseren van de educatieve plannen, is het ook noodzakelijk dat A Tale 
of A Tub en de medewerkers daarop zijn ingericht. Naast de educatief curator, Andrea 
Koll, willen we ook de hosts meer kunnen inzetten voor het geven van rondleidingen en 
ondersteunen van workshops. In 2021 willen we dus voornamelijk hun kennis en ervaring 
met het geven van rondleidingen verstevigen, specifiek in het gebruik van Inquiry Based 
Learning. Daarom zullen we ervaren art mediators en experts uitnodigen om de hosts 
verdieping te geven aan het rondleiden zoals dat binnen het kader van A Tale of A Tub 
past.  

Educatieve Bezoekers  
Met de ontwikkeling van bovenstaande educatieprogramma’s, de aantrekking van een 
educatiemedewerker en focus op samenwerkingen met scholen en de KCR verwachten 
we de komende jaren een exponentiële groei aan educatieve bezoeken. We hebben ons 
ten doel gesteld om in 2024 1.350 bezoekers via binnenschools cultuuronderwijs (primair- 
en secundair onderwijs, MBO) te ontvangen en 900 bezoekers in de categorie 
cultuureducatie vrije tijd (volwassenen, studenten hbo en universiteit). Om deze cijfers te 
bereiken werken we voor de eerste categorie nauw samen met scholen en de KCR.  
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6. Financiën  

2020 was het zesde bestaansjaar van A Tale of A Tub en het vierde jaar waarin de 
organisatie werd ondersteund vanuit het Rotterdamse Cultuurplan 2017–2020, met een 
bijdrage van €66.500. Daarbij wordt A Tale of A Tub voor het tweede jaar op een rij 
ondersteund met de bijdrage van de Meerjarenprogramma’s Presentatie-Instellingen van 
het Mondriaan Fonds in de periode 2019–2020. De bijdrage van het Mondriaan Fonds is 
vastgesteld op €50.000 per jaar. 

Een groot deel van deze bijdragen is gegaan naar de dekking van de beheerslasten 
materieel €23.407 (huur en kantoorkosten) en naar de beheerslasten personeel €53.461, 
om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Het overige deel is gebruikt voor 
het realiseren van de activiteiten. Om de totale begroting voor het uitvoeren van de 
beoogde activiteiten dekkend te krijgen is A Tale of A Tub sterk aangewezen op het 
werven van financiële bijdragen door overige fondsen en sponsoren. De ondersteuning 
vanuit het Cultuurplan en de bijdrage van het Mondriaan Fonds helpen hier enorm bij, 
omdat veel fondsen werken met een zogenaamd matchingsprincipe.  

Vanwege de coronapandemie heeft A Tale of A Tub een bijzonder wisselvallige periode 
doorgemaakt, met name op het vlak van publieke openstelling en receptie, alsmede de 
financiële bestendiging van de organisatie in relatie tot private subsidiegevers. Dit 
resulteerde in het mislopen van verhuur- en publieksinkomsten, maar ook 
subsidieaanvragen zijn bij private fondsen uitgesteld of niet gehonoreerd. Met name 
omdat adviescommissies niet of later gingen beraadslagen en kunstenaars zelf directe 
subsidiesteun kregen in plaats van de instellingen. A Tale of A Tub heeft deze verliezen 
kunnen compenseren door één tentoonstellingsblok (dus naar vier in plaats van vijf 
tentoonstellingsblokken) naar 2021 te laten doorschuiven en door de ontvangen 
compensatieregeling Coronacrisis van het Mondriaan Fonds van €21.300.  

In 2020 realiseerde A Tale of A Tub uiteindelijk €141.277 aan inkomsten. Naast de 
bijdrage vanuit het Cultuurplan en het Mondriaan Fonds ontvingen wij projectbijdragen 
van onder andere het Mondriaan Fonds, CBK Rotterdam en Stichting Elise Mathilde 
Fonds. Wederom droeg Stichting C.o.C.A. bij aan de totstandkoming van de 
tentoonstelling van de winnaar (dit jaar Johannes Büttner) van de door C.o.C.A. 
beschikbaar gestelde werkbeurs.  

A Tale of A Tub zet zich in en onderstreept de Fair Practice gedragscode voor 
ondernemen en werken in de kunst- en cultuursector. Wij zien het als één van onze 
kerntaken om bij te dragen aan een eerlijke, duurzame en transparante bedrijfsvoering 
ten dienste van een vitale kunstsector. Ook tijdens de coronapandemie heeft A Tale of A 
Tub zich hard gemaakt om de mensen met wij zij werkt een honorarium te betalen. 
Curatoren en kunstenaars worden betaald uit de projecten zo veel mogelijk volgens de 
richtli jn kunstenaarshonoraria en vri jwill igers ontvangen de maximale 
vrijwilligersvergoeding. Wij zetten ons zo veel mogelijk in voor Fair Chain, waarin het 
team, de freelancers en kunstenaars een Fair Share en Fair Pay toekomen.  
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De honoraria producenten is daardoor hoger uitgevallen dan begroot. Dit zijn vooral de 
kosten die gepaard gingen met nieuw werk via de meubelmaker en de technicus. 
Daarnaast was het ook tijd om te investeren in een nieuwe website en huisstijl. Dus de 
kosten voor de website en ontwerper Sabo Day vielen ook hoger uit dan begroot.  
Andere posten op de begroting vielen lager uit dan verwacht. Er is natuurlijk één 
tentoonstellingsblok afgevallen en daarnaast zijn vanwege de lockdown(s) minder geld 
gegaan naar de reiskosten van het personeel (door verplicht thuiswerken) en reis- en 
verblijfskosten van kunstenaars omdat kunstwerken door A Tale of A Tub zelf 
geïnstalleerd werden. Ook heeft A Tale of A Tub geen kosten gemaakt voor de 
fondsenwerver of communicatiemedewerker, omdat de directie die taken zelf vervulde. 
Ook qua educatie heeft de organisatie minder uitgegeven dan verwacht. Alle geplande 
educatie projecten zijn verschoven naar 2021. De scholen, buurthuizen en BSO’s waren 
huiverig om zelfs tussen de lockdowns door samen te werken aan buitenschoolse 
activiteiten.  

In 2021 zal A Tale of A Tub wederom ondersteuning krijgen vanuit het Cultuurplan in de 
periode 2021– 2024 van de Gemeente Rotterdam. A Tale of A Tub maakt sinds 2017 
onderdeel uit van het Cultuurplan van de Gemeente Rotterdam en is de RRKC en 
gemeente erkentelijk voor de positieve honorering en de extra beschikbaar gestelde 
middelen geoormerkt voor Fair Pay. De bijdrage is vastgesteld op €67.500 + €26.958 fair 
pay per jaar. Ook ontving A Tale of A Tub een positieve beschikking van het Mondriaan 
Fonds als onderdeel van de hernieuwde regeling Kunstpodia. Door gehonoreerd te 
worden voor een bedrag van €110.000 op jaarbasis in de periode 2021–2022, binnen de 
categorie Kunstpodium Basis, heeft A Tale of A Tub structurele vooruitgang kunnen 
boeken, op financieel, professioneel en programmatisch niveau. 
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7. Organisatie  

A Tale of A Tub is een stichting en werkt conform de Governance Code Cultuur aan de 
hand van het Raad-van-Toezicht-model. Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht 
wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van geslacht, leeftijd, culturele 
achtergrond en binding met zowel de stad als het land. De leden hebben alle affiniteit 
met de culturele sector. Bij voorkeur hebben de leden kennis op bestuurlijk en politiek 
gebied, juridisch gebied, en financieel economisch gebied. Binnen de Raad zijn voor het 
functioneren van de organisatie relevante netwerken beschikbaar, in het bijzonder ten 
behoeve van de versterking van de verbinding met de stad Rotterdam.  

Conform de Governance Code Cultuur is er een schema van aftreden. De voordracht van 
de leden van de Raad van Toezicht geschiedt aan de hand van deze door de Raad van 
Toezicht opgestelde profielschets die periodiek getoetst wordt op actualiteit.  

Raad van Toezicht in 2020: 
– Norbert de Munnik, voorzitter 
– Lisette van der Valk, penningmeester 
– Vinod Singh, algemeen lid 

Directie  
Het bestuurlijke proces, met uitzondering van het toezicht, is in handen van een Julia 
Geerlings en Niekolaas Johannes Lekkerkerk. 

Team 
A Tale of A Tub werkt met een vast team van freelancers, waaronder Yana van Eekert als 
Galeriemanager en Productiecoördinator; Andrea Koll als Educatie-Medewerker; Sabo 
Day als Grafisch Ontwerper; Jan Bokma en Clement Georgescu als Technici en 
Opbouwploeg. Doorgaans begeleidt A Tale of A Tub een tweetal stagiairs per jaar.  

Daarnaast is sinds het begin is een trouwe en capabele groep van zo’n vijftien 
vrijwilligers betrokken bij de activiteiten van A Tale of A Tub. De meeste van hen hebben 
een achtergrond in kunstgeschiedenis of zijn opgeleid aan een kunstacademie en staan 
aan het begin van hun carrière. Naast het bemiddelen van het publiek bij 
tentoonstellingen worden zij regelmatig betrokken bij (publieke) activiteiten en 
begeleidt de directie hen bij bijvoorbeeld subsidie aanvragen, zodat A Tale of A Tub een 
bijdrage kan leveren aan hun ontwikkeling als kunstprofessionals.  
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8. Overzicht Activiteiten 2020 

16 november 2019 – 26 januari 2020 
Mycelium as Lingua Franca & Milena 
Bonilla | Eden Hotel 

17 januari 2020  
Lezing Prof. Dr. Thomas Kuyper, als 
onderdeel van Mycelium as Lingua Franca 

26 januari 2020 
Slotevenement Eden Hotel en Mycelium as 
Lingua Franca , met bi jdragen van 
kunstenaars Bea McMahon and Laurent-
David Garnier 

6 februari 2020 
Opening Johannes Büttner | Wenn ich nicht 
hier bin, bin ich auf’m Sonnendeck 

6 februari – 5 april 2020 
Tentoonstelling Johannes Büttner | Wenn 
ich nicht hier bin, bin ich auf’m Sonnendeck 

7 maart 2020 
Museumnacht 010 

1 juni – 30 juni 2020 
Unlocked/Reconnected: Müge Yilmaz 

13 juni 2020 
Symposium Bestiary of Corona Animals, 
met bijdragen van Niekolaas Johanns 
Lekkerkerk, Eva Meijer, Marit Mihklepp 

27 juni 2020 
Opening Grenouille du Sang & Antye 
Guenther | Institute for Cognitive Prosperity 

27 juni – 23 augustus 2020 
Tentoonstellingen Grenouille du Sang & 
Antye Guenther | Institute for Cognitive 
Prosperity 

12 juli 2020 
Rondleiding Antye Guenther | Institute for 
Cognitive Prosperity, door Sergi Pera Rusca 

26 juli 2020 
Rondleiding Antye Guenther | Institute for 
Cognitive Prosperity, door Niekolaas 
Johannes Lekkerkerk 

9 augustus 2020 
Rondleiding Antye Guenther | Institute for 
Cognitive Prosperity, door Malcolm Kratz 

28 augustus 2020 
Slotevenement Grenouille du Sang & 
Antye Guenther | Institute for Cognitive 
P r o s p e r i t y m e t p e r f o r m a n c e 
NEOCORTEX door Antye Guenther 

5 september 2020 
Opening The total scab-free solidarity  
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5 september – 1 november 2020 
Tentoonstell ing The total scab-free 
solidarity 

12 september 2020 
Performance Maskalamdug door David 
Maroto en Akram Assam 

26 september 2020 
Performance Maskalamdug door David 
Maroto en Akram Assam 

27 september 2020 
Performance Pink Dusts door Daniel 
Jacoby en Charlie Usher. 

17 oktober 2020 
Performance Maskalamdug door David 
Maroto en Akram Assam + rondleiding 
door Victor Santamarina 

1 november 2020 
Performance Maskalamdug door David 
Maroto en Akram Assam + rondleiding 
door Victor Santamarina 

14 november 2020 – 24 januari 2021 
Tentoonstelling UX, User Experience, U en 
X 

14 januari 2021 
Live Screening A conversation that never 
took place met Sonia de Jager en Alexandra 
Mason  
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9. Colophon 

Opgesteld: maart 2021 

Stichting A Tale of A Tub 
Justus van Effenstraat 44 
3027 TK Rotterdam 
Website: www.a-tub.org 
E-mailadres: info@a-tub.org 
  
BTW-nummer: 85423173B01 
KvK-nummer: 61181595 
 
IBAN: NL49TRIO0197978096  
BIC: TRIOBEBB 
 T.n.v. Stichting A Tale of A Tub  
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10.  

Ondertekend voor akkoord op woensdag 29 april 2020 

Raad van Toezicht 

Norbert de Munnik 

 

Vinod Singh 

 

Lise!e van der Valk 

 
Directie en Bestuur 

Julia Geerlings 

 

Niekolaas Johannes Lekkerkerk

10. Ondertekening 

Ondertekend voor akkoord op dinsdag 30 maart 2021.
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