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1. Introductie  

Vanuit haar thuisbasis in het badhuis van het Rotterdamse Justus van Effencomplex biedt A Tale 
of a Tub alweer ruim vier jaar kritische beschouwingen van de maatschappij, door het perspectief 
van de hedendaagse kunst. Ons geëngageerde en actuele programma laat de nieuwste 
internationale ontwikkelingen in de kunst zien door middel van tentoonstellingen, performances, 
gesprekken, (film)screenings en publicaties (online en offline). 


A Tale of a Tub werkt voornamelijk aan nieuwe producties en biedt daarmee een ‘testing-ground’ 
voor het stimuleren van artistiek onderzoek en experiment in de beeldende kunst door zowel 
lokale, nationale als internationale kunstenaars en curatoren. Een programma van vier tot vijf 
tentoonstellingen per jaar geeft aanleiding tot het aangaan van gesprekken tussen denkers, 
makers en publiek rondom globale thema’s die ook relevant zijn op lokaal niveau. Een essentieel 
onderdeel hierbij is het faciliteren van de dialoog over de kunst in relatie tot de samenleving. Onze 
onderzoekende en interdisciplinaire werkwijze en programmering stimuleren om met een 
hernieuwde en open blik te kijken naar de thema’s die de wereld van vandaag kleuren. Zo zijn wij 
een plek voor dialoog en betrekken wij ons publiek bij vragen en inzichten die verder gaan dan de 
waan van de dag.


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 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.




Nathanja van Dijk en Suzanne Wallinga

Directie A Tale of a Tub 

Mede namens de Raad van Toezicht: Inge van der Vlies (voorzitter), Ronald Kolk

(penningmeester), Mathis J. Bout (algemeen lid), Norbert de Munnik (algemeen lid).




2. Terugblik 


Met dit verslag blikken wij terug op onze activiteiten in 2018. We presenteerden vier 
tentoonstellingen en een uitgebreid programma van talks, screenings, leesgroepen, 
lezingen en performances, waarin kunstenaars aanzetten tot denken over onze verhouding tot 
elkaar en onze omgeving. Ze vertrokken vanuit specifieke geografische locaties, die getekend zijn 
door een complexe sociaal-politieke geschiedenis. Vanuit daar werden traditionele wereldbeelden 
aan de tand gevoeld, om zo de invloed van deze – vaak koloniale – perspectieven op ecologie en 
sociale gemeenschappen te bevragen.


Het jaar ging van start met een publieksprogramma te midden van de lopende tentoonstelling 
ROME van Christopher Kulendran Thomas. Vertrekkend vanuit het thuisland van de Tamils, 
verbeeldde de kunstenaar nieuwe vormen van burgerschap, gebaseerd op netwerken in plaats 
van natiestaten. De tentoonstelling gaf aanleiding voor een uitwisseling tussen A Tale of a Tub en 
AMO | OMA, de denktank van Rem Koolhaas’ internationale bureau voor architectuur en 
urbanisme,  die resulteerde in kennisdeling en het nadenken over hoe artistiek onderzoek kan 
bijdragen aan vraagstukken rondom stedelijke ontwikkeling. 


Met Mall of Europe, vervolgens, richtte C.o.C.A. Foundation Art Prize winnares Emma van der 
Put haar camera op het Brusselse Expo-gebied. Zij bracht de huidige staat van het gebied in 
beeld, met een vooruitblik op de toekomst: plannen voor modernisering van deze locatie voegen 
een nieuw hoofdstuk toe aan het wensdenken rondom het ideale Europa. Kunstcriticus Manus 
Groenen schreef over Mall of Europe: “Van der Put becommentarieert in deze tentoonstelling […] 
niet alleen de maakbaarheid van onze stedelijke omgeving, maar toont ook op subtiele wijze de 
krachten die daarop van invloed zijn zoals geschiedenis, kapitaal en ideologie. De geest van het 
modernisme doolt in deze tentoonstelling nog steeds rond, zowel als slachtoffer van en als 
verantwoordelijke voor historische vooruitgang.”  Volgens criticus Sandra Smets boodt Mall of 1

Europe een evenwichtige tentoonstelling en was Emma’s blik een verademing. 
2

In de groepstentoonstelling Assemblages of Intimacy namen Abbas Akhavan, Eamonn Harnett, 
Mikhail Karikis en Eric Peter ons mee naar een aantal unieke en opmerkelijke geologische 
locaties: het gebied tussen de Eufraat en de Tigris, de kust van Ierland, een onbewoond 
arbeidersdorp in Toscane en beschermde gebieden in de Filippijnen. Vanuit daar bevroegen zij de 
verschuivende verhouding tussen cultuur en natuur en de invloed hiervan op onze ideeën over 
gemeenschappelijkheid en vooruitgang. Superlatieven kwamen naar voren in reacties van o.a. de 
Cultuurpers, waarin cultuurjournalist Wybrand Schaap schreef: “unieke werken […] laten je niet 
los […] indrukwekkend […] prachtig […] beklemmend.”  De Rotterdamse kunstenaar en curator 3

Nicole Sciarone schreef in haar recensie voor Metropolis M: “I think that this is memorable about 
Assemblages of Intimacy: you feel with the works.”  Blogger Kunstblijfeenraadsel herkende in 4

deze tentoonstelling duidelijk onze signatuur en schreef: “Wat ik erg waardeer aan A Tale of a Tub 
is dat er aandacht wordt besteed aan de veranderende wereld en de invloed daarvan op de kunst. 
Dat is in deze expositie niet anders.”  5

In september openden wij het nieuwe culturele seizoen met de tentoonstelling We know what it 
is for, we who have used it van Basel Abbas en Ruanne Abou-Rahme. Voor hun project keerde 
het kunstenaarsduo terug naar verwoeste Palestijnse dorpen, die zij traceerden aan de hand van 

�  Groenen, Manus. ‘Waarom we niet kunnen ophouden te dromen.’ Metropolis M, 27 maart 2018. 1

�  Smets, Sandra. ‘Emma van der Put bij A Tale of a Tub in Rotterdam. Een tentoonstelling vol uitersten’. In: H art 2
Magazine #179, pagina 23.

�  Schaap, Wijbrand. ‘A Tale of a Tub: “Poezië is een nieuwe manier van naar de wereld kijken”. Poetry International biedt 3
fascinerende samenwerking met beeldend kunstenaars.’  Cultuurpers over Assemblages of Intimacy, 14 mei 2018, 
inclusief podcast interview met Suzanne Wallinga.

�  Sciarone, Nicole. ‘Intimacy, perception and our surroundings. In conversation with Eamonn Harnett and Suzanne 4
Wallinga. Metropolis M, 4 juni 2018

�  Kunstblijfteenraadsel over Assemblages of Intimacy, 8 juni 20185

http://a-tub.org/wp-content/uploads/2018/04/Hart_Emma-van-der-Put.png
http://a-tub.org/wp-content/uploads/2018/03/MM-Emma-van-der-Put.pdf
http://a-tub.org/wp-content/uploads/2019/01/kunstblijfteenraadsel_AOI.pdf
http://a-tub.org/wp-content/uploads/2018/06/MM-AoI.pdf
http://a-tub.org/wp-content/uploads/2018/06/MM-AoI.pdf
http://a-tub.org/wp-content/uploads/2018/05/Interview-met-podcast-AOI.pdf
http://a-tub.org/wp-content/uploads/2018/05/Interview-met-podcast-AOI.pdf
http://a-tub.org/wp-content/uploads/2018/05/Interview-met-podcast-AOI.pdf


achtergebleven vegetatie. “De kunstenaars laten hun handen langs planten gaan, wrikken aan een 
steen. En vinden dan een masker, houden het voor hun gezicht en kijken door de holle ogen naar 
het landschap. Met één beweging worden ze anoniem en tijdloos” schreef Roos van der Lint voor 
de Groene Amsterdammer over deze tentoonstelling.  Abbas en Abou-Rahme ontwikkelden een 6

omgekeerde museologie of ‘countermyhologie’ om deze plekken nieuw leven in te blazen. “Een 
fijnzinnige en wonderschone opstelling van vondsten”, volgens Volkskrantjournalist Merel Bem, 
“tegelijk wetenschappelijk en ongedwongen gepresenteerd. […] Spookdorpen worden 
hartverscheurend mooi door de kunst uit de dood opgewekt.”  Tijdens de tentoonstelling werden 7

de kunstenaars genomineerd voor de Future Generation Art Prize 2019 van Pinchuk Art Centre. 
Het project zal in een nieuwe vorm te zien zijn in een tentoonstelling van de genomineerden 
tijdens de Venetië Biennale 2019. 


Het jaar werd afgesloten met Leviathan, waarin Shezad Dawood de grote vragen van deze tijd 
rondom ecologie, zorg, ziekte en migratie samenbracht in een post-apocalyptische toekomstvisie, 
die zich de komende jaren ontvouwt in een tiendelige filmserie. In februari 2018 presenteerden wij 
al zijn eerste film uit deze serie in de Van Nellefabriek tijdens Art Rotterdam, als prelude op de 
tentoonstelling in het najaar. Bij A Tale of a Tub ging in november zijn vijfde film in première: 
Ismael. Deze film werd door A Tale of a Tub gecoproduceerd en toonde de haven van Rotterdam 
in een fictieverhaal dat o.a. was geïnspireerd op Melville’s Moby Dick. “Wil hij ons wakker 
schudden of bang maken? Shezad Dawoods Leviathan is een doorwrocht meerdelig epos over 
een dystopische wereld die aan zichzelf ten onder dreigt te gaan. Dawoods magnum opus laat 
niemand onberoerd”, aldus curator Natasha Hoare in haar feature over Leviathan voor Metropolis 
M.  Ismael zal in 2019 te zien zijn tijdens de eerste Toronto Biennale in Canada. 
8

Samenwerking zit in ons DNA. Door allianties aan te gaan stimuleren wij onderzoek in de kunst 
en maken wij nieuwe producties mogelijk. Zo is de nieuwe film van Shezad Dawood een 
coproductie van A Tale of a Tub en een Canadees consortium van Fogo Island Arts, Museum of 
Contemporary Art Toronto en Toronto Biennial of Art. Emma van der Put presenteerde nieuw werk 
mede dankzij de werkbeurs van C.o.C.A. Foundation, onze partner van het eerste uur. Momenteel 
wordt er met het Krannert Art Museum gewerkt aan een publicatie als discursief raamwerk voor 
het omvangrijke artistieke onderzoek van Basel Abbas & Ruanne Abou-Rahme. 


Net als in voorgaande jaren gingen we in 2018 in gesprek met verschillende gastcuratoren om het 
meerstemmige en dynamische karakter van ons programma te waarborgen. Assemblages of 
Intimacy werd gecureerd door Suzanne Wallinga, in gesprek met kunstenaar Eamonn Harnett.  
Kunsthistorica Karima Boudou werd uitgenodigd om samen met Nathanja van Dijk een 
publieksprogramma te cureren en Noor Mertens (directeur Kunstverein Langenhagen) was 
gastcurator van de C.o.C.A. Commission. Ook de tentoonstelling Leviathan werd gecureerd door 
Wallinga, in gesprek met van Dijk. 


Met het publieksprogramma willen wij de dialoog over de (ontwikkeling van de) kunst in relatie 
tot de samenleving faciliteren, in ons badhuis, maar vaak ook op andere (partner) locaties. Net als 
in voorgaande jaren experimenteerden wij met interdisciplinaire programmavormen, gaven we 
uitgebreid ruimte aan performancekunst en werkten we samen om een breder publiek te 
betrekken bij de verdieping bij de kunst. We sloegen de handen ineen met o.a. Poetry 
International Festival, Open Monumentendagen, EYE Filmmuseum, KINO, Screen City Biënnale 
(Noorwegen), HE.RO gallery en NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee), 
met wie wij een symposium tijdens Amsterdam Art Weekend organiseerden waarbij kunst en 
wetenschap samenkwamen. In 2018 zijn wij een verder een samenwerking gestart met Urban 
Guides, de organisatie die namens ons speciale kunst&architectuur rondleidingen aanbiedt in het 
Justus van Effencomplex. 


�  Van der Lint, Roos. ‘Asperges uit een vroeger leven.’ In: Groene Amsterdammer, 11 oktober 2018, pp. 57-58.6

�  Bem, Merel. ‘Expositie uit de dood opgewekt.’ In: Volkskrant, 27 september 2018 7

�  Hoare, Natasha. ‘Shezad Dawood. Leviathan’. In: Metropolis M, # 5, 2018, pp. 78-84. 8

http://a-tub.org/wp-content/uploads/2018/10/De-Groene-Amsterdammer.pdf
http://a-tub.org/wp-content/uploads/2018/09/Volkskrant_Expositie-uit-de-dood-opgewekt-.pdf
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Onze bezoekersaantallen zijn gestegen ten opzichte van 2017. We bereikten een gelaagd 
publiek dat bestaat uit kunstprofessionals, kunst- en architectuurliefhebbers en bewoners uit de 
directe omgeving. Het verstevigen van de band met deze laatste doelgroep blijft een prioriteit. In 
de rol van ‘wijkdramaturg’ startte Nancy Hoffmann in augustus 2018 met een onderzoek in de 
wijken, op zoek naar de juiste aansluiting bij de leefwereld van de bewoners. Het onderzoek 
verschafte inzicht in de complexe netwerken en sleutelfiguren in de wijken en vormde de opmaat 
naar een pilot-project, dat in 2019 wordt uitgerold. Samen met een redactie van jongeren bouwen 
we de komende jaren aan een wijkprogramma. 


De pers wist ons ook dit jaar weer goed te vinden. Naast recensies op diverse online blogs 
verschenen er onder andere besprekingen en diepte-interviews in Metropolis M, NRC 
Handelsblad, de Volkskrant, de Groene Amsterdammer, H ART, Art Lead en Tubelight. Bovendien 
werden we in november getipt als een van de meest vooruitstrevende Rotterdamse 
kunstinstellingen door het internationale lifestyle magazine Monocle Magazine, in een special over 
Rotterdam. 


Naast een groot aantal private (inter)nationale sponsors en fondsen investeert de Gemeente 
Rotterdam in A Tale of a Tub vanuit het Cultuurplan 2017 – 2020 en onderschrijft daarmee de 
onmisbare rol van onze organisatie in de culturele infrastructuur in de stad. We sloten het jaar 
2018 af met een zeer welkome bijdrage aan onze programmering van 2019 en 2020 van het 
Mondriaan Fonds, vanuit Meerjarenprogramma Presentatie-instellingen. Het Mondriaan Fonds 
spreekt haar waardering voor het internationale netwerk dat A Tale of a Tub in relatief korte tijd 
heeft opgebouwd uit en erkent de positie die wij hebben ingenomen in het nationale kunstenveld. 
Want, zo schrijft het fonds, “de onderzoekende houding van de instelling samen met de betrokken 
kunstenaars en de internationale oriëntatie resulteert in een vernieuwend programma dat een 
actuele bijdrage levert aan het beeldende kunstdiscours en daarmee van meerwaarde is voor het 
veld van presentatie-instellingen.” 

http://a-tub.org/wp-content/uploads/2018/11/Rotterdam-Arts_Monocle-Magazine.pdf
http://a-tub.org/wp-content/uploads/2018/11/Rotterdam-Arts_Monocle-Magazine.pdf


Installatiefoto’s   
Mall of  Europe  

Emma van der Put 



3. Vooruitblik  

A Tale of a Tub begon zo’n vijf jaar geleden met een visie, een lening en eindeloos enthousiasme  
van haar oprichters. Momenteel zijn wij uitgegroeid tot een sprankelende kunstinstelling die wordt 
gezien in binnen- en buitenland. Onze aanpak en programmering worden herkend en 
gewaardeerd door ons publiek, de pers en een groeiend aantal publieke en private fondsen. Nu 
de fundamenten zijn gelegd, focust A Tale of a Tub de komende jaren op haar ambities op het vlak 
van een groeiend publieksbereik, naamsbekendheid en het verdiepen en verstevigen van de 
discussie over de rol van kunst in de samenleving. A Tale of a Tub wil blijvend functioneren op het 
snijvlak tussen internationale ontwikkelingen in de kunst en de sociaal-maatschappelijke realiteit 
van de stad en de wijk waar zij deel van uitmaakt. De prioriteit komt te liggen bij een duurzame 
relatie met Rotterdam, met als doel bruggen te slaan tussen ‘global’ en ‘local’ - door het op 
aansprekende wijze verknopen van een internationale programma met onze directe omgeving. 


Na vijf intensieve en succesvolle jaren van bouwen willen A Tale of a Tub’s oprichters Nathanja 
van Dijk en Suzanne Wallinga ruimte maken voor een nieuwe directie, om de nieuwe fase waar 
de instelling voor staat vorm te geven en onze missie verder en met nieuwe energie uit te bouwen. 
In 2019 wordt er daarom gezocht naar een opvolger of team van opvolgers. Centraal in de 
procedure staat het vermogen om vanuit een verbondenheid met de stad een krachtige en 
autonome visie voor A Tale of a Tub te formuleren, zodat een duurzame toekomst wordt 
gewaarborgd. 


In de eerste helft van 2019 wordt bovendien onderzocht of het haalbaar is naast de begane grond 
en eerste verdieping ook de overige verdiepingen van het badhuis te huren. Met het aanstaande 
vertrek van onze bovenbuurman Galerie Wilfried Lentz komt er ruimte vrij in het badhuis van het 
Justus van Effencomplex. Met een schaalvergroting zouden onze ambities op het gebied van 
publieksbereik en de discussie over de rol van kunst in de samenleving  in een stroomversnelling 
kunnen komen. Ten eerste omdat er letterlijk ruimte ontstaat om het artistieke en discursieve 
programma uit te breiden, een plek te bieden aan de jongerenredactie van ons wijkprogramma, 
wat binnen de huidige vierkante meters niet altijd makkelijk is. 


Ten tweede kan op de bovenverdiepingen in samenwerking met Rotterdamse en internationale 
partners een internationaal residency programma ontwikkeld worden, een langgekoesterde 
wens van A Tale of a Tub. In lijn met onze missie en werkwijze is dit voorgestelde programma een 
laboratorium voor Rotterdam, waar kunstenaars nadenken over hoe de stad verandert, over wat 
voor stad Rotterdam zou kunnen zijn. Het ontbreken van een dergelijk programma is een gemis 
voor een wereldstad als Rotterdam. Dit blijkt onder andere uit de oriënterende gesprekken die wij 
voerden met onder andere Samir Bantal, directeur AMO | OMA en Ove Lucas, directeur CBK 
Rotterdam.


Het Justus van Effencomplex – een monument  voor volkshuisvesting in het hart van een 
migrantenwijk, die sterk verbonden is met de opkomst van de Rotterdamse haven – is de 
uitgelezen plek voor het voorgestelde wijkprogramma en de residency als laboratorium. 
Bovendien zien wij én ons publiek graag dat het gehele badhuis van het Justus van Effencomplex 
blijft behouden voor de kunst. De ideeën rondom deze schaalvergroting worden meegenomen in 
de gesprekken die worden gevoerd met de nieuwe directie. 




4. Publieksbereik  

Met 3.434 bezoekers op locatie is ons bezoekersaantal gestegen in lijn met de ambitie te groeien 
naar 4.500 bezoekers in 2019 en 6.000 bezoekers in 2020. Daarbij willen wij aantekenen dat wij 
streven naar kwaliteit boven kwantiteit. Wij willen ons publiek actief betrekken bij de verdieping bij 
de kunst. Het organiseren van inhoudelijke publieksprogrammering als onderdeel van 
tentoonstellingen blijkt direct tot meer bezoekers te leiden. Bovendien wordt er door 
samenwerking met (interdisciplinaire) partners een breder publiek bereikt, doordat de kunst in 
verbinding wordt gebracht met andere domeinen in de samenleving. Een voorbeeld hiervan is het 
symposium rondom Shezad Dawood’s werk, dat wij in samenwerking met NIOZ en Galerie HE.RO 
tijdens Amsterdam Art Weekend organiseerden en waarin kunst en wetenschap met elkaar in 
verbinding werden gebracht. Daarbij versterken de netwerken van de samenwerkende partijen 
elkaar.


Naast het programma in het badhuis was A Tale of a Tub ook buiten de deur actief, in de cinema’s 
KINO en EYE Filmmuseum en als deelnemer aan de Printing Plant Book Fair tijden Amsterdam Art 
Weekend. Door dergelijke activiteiten weten wij de kennis en het werk van de kunstenaars met 
wie wij werken onder de aandacht van een groot publiek te brengen. Met de deelname aan de 
Projections sectie van de kunstbeurs Art Rotterdam bereikten wij 26.500 kunstprofessionals, 
verzamelaars en liefhebbers in Rotterdam. Met ons programma bereikten we in 2018 een gelaagd 
(inter)nationaal publiek dat bestaat uit kunstprofessionals, kunst- en architectuurliefhebbers en 
bewoners uit de directe omgeving; Spangen/Delfshaven. 


De internationale focus en onze onderzoekende werkwijze trekt een (internationaal) vakpubliek, 
dat tot de vaste kern van onze bezoekersgroep behoort. Ook dankzij de speciale ontvangsten en 
rondleidingen die wij regelmatig organiseren staan wij in nauw contact met kunstprofessionals en 
-studenten: o.a. Piet Zwart Instituut, Willem de Kooning Academie, Gerrit Rietveld Academie, 
Hoge School voor de Kunsten, ArtEZ, UvA, UU en Erasmus Universiteit, deelnemers van het 
Curatorial Programme van de Appel, curatoren uit het buitenland via het Mondriaan Fonds 
bezoekersprogramma, en leden verzamelaars- en beneficianten clubs als Young Stedelijk en 
OUTSET. Echter, waar in de eerste twee jaar het grootste deel van onze bezoekers uit vakpubliek 
van buiten de stad bestond, is met de groei van ons bezoekersaantal het bereik onder 
Rotterdammers vergroot en onze publieksgroep meer divers geworden. Uit de cijfers van het 
publieksonderzoek van Rotterdam Festivals blijkt in 2018 ruim 70% van onze bezoekers uit de 
stad komt. 
9

In dezelfde cijfers zien we een significante oververtegenwoordiging van de zogenaamde 
doelgroepen ‘Stadse Alleseters’ en ‘Elitaire Cultuurminnaars’ ten opzichte van andere culturele 
instellingen van Rotterdam.  Voor de jongere doelgroep (25 – 45) hoog opgeleide Alleseters en de 10

iets oudere (vanaf 45) eveneens hoog opgeleide Cultuurminnaars is het kritische en verdiepende 
aanbod van kunst in relatie tot sociaal-maatschappelijke vraagstukken bovengemiddeld 
aantrekkelijk. Kunstprofessionals vallen ook onder deze twee doelgroepen. De grootste groep 
onder het publiek van A Tale of a Tub zijn in 2018 echter de Stedelijke Toekomstbouwers 
(voorheen Kleurrijke Knokkers genoemd). De volgens Rotterdam Festivals grotendeels 
laagopgeleide groep met veelal een niet-westerse migratie achtergrond (18 – 50 jaar) kent een 
relatief hoge vertegenwoordiging in Rotterdam, maar wordt niet makkelijk bereikt door culturele 
instellingen. Spangen/Delfshaven zijn wijken van Stedelijke Toekomstbouwers. Hierbij dient een 
kleine kanttekening te worden gemaakt bij het onderzoek door Rotterdam Festivals. Aangezien zij 
voornamelijk op basis van postcodes werken, zou de ontwikkeling van onze buurt misschien niet 
geheel genuanceerd in beeld worden gebracht: bepaalde postcodes kennen momenteel ook 
‘nieuwe bewoners’ die naar de wijk trekken in een proces van gentrificatie. Desalniettemin lijkt het 
erop dat we op de goede weg zijn in onze ambities de relatie met bewoners uit de buurt te 
versterken en de verduurzamen. 
11

Overzicht bezoekersaantallen: 

 Bezoekers uit het buitenland worden niet meegerekend dit onderzoek.9

 Zie doelgroep omschrijving Culturele Doelgroep10

 De cijfers van het onderzoek zijn indicatief maar niet bindend.11

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGQ0MTlhNDktZjY0OS00ZDg0LTlhNTUtN2ZmMDNhYjcwNzUyIiwidCI6IjhjM2VmZGFhLTIzN2MtNDk5MS1iZmVhLTY1MTNhNjQ4N2Q0YyIsImMiOjh9


ROME | Christopher Kulendran Thomas in samenwerking met Annika Kuhlmann

18 november 2017 – 28 januari 2018

Periode 2018: 245 bezoekers


Mall of Europe | Emma van der Put C.o.C.A. Commission 2017 

9 februari 2018 – 15 april 2018

Bezoekers: 867


Art Rotterdam | Deelname Projections met Leviathan van Shezad Dawood

8 februari - 11 februari 2018 

Bezoekers: 26.500


Assemblages of Intimacy 
22 april 2018 – 24 juni 2018

Bezoekers: 724


We know what it is for, we who have used it | Basel Abbas & Ruanne Abou-Rahme 

8 september 2018 – 4 november 2018

Bezoekers: 1.182 


Programma KINO Rotterdam 
14 oktober

Bezoekers: 46


Programma EYE Filmmuseum 

17 juni en 11 augustus

Bezoekers: 157


NZOW | Performanceprogramma Toine Horvers

Bezoekers: 51


Leviathan | Shezad Dawood

18 november 2018 –  27 januari 2019

Periode 2018: 366 bezoekers


Symposium Leviathan | Shezad Dawood by HERO Gallery in Amsterdam.

24 november 2018

Bezoekers: 100


Printing Plant Book Fair | Looiersgracht 60  
Independent Art Publishers tijdens Amsterdam Art Weekend

Bezoekers: 2700


TOTAAL AANTAL BEZOEKERS: 32.937 
WAARVAN OP LOCATIE IN SPANGEN: 3.434 
ELDERS IN ROTTERDAM: 26.546 
BUITEN ROTTERDAM: 2.957 





Installatiefoto’s  

Assemblages of Intimacy  
Abbas Akhavan, Eamonn Harnett 

Mikhail Karikis & Eric Peter  



 



5. Educatie en talentontwikkeling 

Terwijl alle ogen gericht op zijn op de ontwikkeling van Rotterdam Zuid is A Tale of a Tub de eerste 
en tot nu toe enige publieke kunstinstelling in Spangen en Delfshaven, op sociaal-maatschappelijk 
niveau vergelijkbare wijken. Onze omgeving wordt gekenmerkt door een grote mate van diversiteit 
en de veel besproken wereldwijd groeiende inkomensongelijkheid is hier duidelijk zichtbaar. Je 
zou zelfs van een microkosmos kunnen spreken waar veel globale thema’s niet vreemd zijn. Het 
uitdiepen van de relatie met de buurt en het aangaan van duurzame en gelijkwaardige 
verbintenissen is een prioriteit in ons beleid. Eind 2017 werd gesproken met theatermaker Samora 
Bergtop over een schooloverschrijdend programma voor de buurt. Hoewel beide partijen 
enthousiast waren over een samenwerking, moest deze afgebroken worden wegens Bergtops 
overvolle agenda (zij won in deze periode o.a. de Amsterdamprijs voor de Kunst met haar 
biculturele theaterproducties). De fundamenten voor een vervolgtraject waren echter gelegd.


In de rol van wijkdramaturg startte Nancy Hoffmann in augustus 2018 met een onderzoek in de 
wijken, op zoek naar de juiste aansluiting bij de leefwereld van haar bewoners. Want de brug die 
je bouwt moet niet geforceerd zijn maar overtuigend, krachtig en duurzaam. Redenerend vanuit 
de vraag op welk niveau je aansluit als hedendaags kunstplatform kom je al snel terecht bij het 
concept inquiry-based learning. In dergelijke leerprocessen staat de nieuwsgierigheid voorop: 
door de ruimte te bieden aan het ondervragend ervaren en experimenteren (direct en indirect) 
vanuit de deelnemer ontstaat er een ruimte waarin zowel A Tale of a Tub als haar betrokkenen in 
een open en democratisch leerproces kunnen bewegen, in co-creatie en co-productie. Deze 
benaderingswijze past A Tale of a Tub ‘like a glove’, juist omdat ook onze kunstprojecten vanuit 
ditzelfde idee ontstaan. 


In 2018 richtte de wijkdramaturg zich in de eerste plaats op het in kaart brengen van de 
belangrijkste actoren in de wijken. Kortom, wie zijn er in Spangen, Delftshaven en Bospolder/
Tussendijken op dit moment bezig met het verbeteren van de leefbaarheid en andere condities in 
de wijk? Wie heeft er goede contacten met jongeren, vooral zij die zich kritisch, cultuurbewust en/
of creatief willen ontwikkelen. Wie weet welke ouderen er in eenzaamheid leven? En wie heeft een 
groot netwerk van contacten met mensen met verschillende etnische achtergronden? Zodra deze 
contacten zijn opgebouwd moet er op gelijkwaardige basis gewerkt worden aan een 
vertrouwensrelatie. Geen loze beloften, want Rotterdammers stropen graag de mouwen op en 
willen resultaten zien (het alom bekende ‘niet lullen maar poetsen’ principe). Wat zijn de 
speerpunten en wensen die er in de wijken leven en hoe kunnen wij daar een bijdrage aan leveren 
zonder te ver af te staan van de functie die wij als kunstplatform vervullen? Hiervoor moet er de 
gelegenheid gecreëerd worden om in een rustig tempo aan een programma voor de komende 
jaren te kunnen werken.


Het onderzoek van wijkdramaturg Nancy Hoffmann vormde de opmaat naar een pilot-project, dat 
vanaf februari 2019 wordt uitgerold in samenwerking met onder andere Thuis op Straat, met 
ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Samen met een redactie van jongeren – voor 
wie weinig aanbod is in de wijken – bouwen we de komende jaren aan een wijkprogramma.


A Tale of a Tub hecht waarde aan het stimuleren van de professionele ontwikkeling van een 
loopbaan in de kunst en cultuur, zowel die van haar curatoren en overige medewerkers, als die 
van de kunstenaars uit het programma. A Tale of a Tub is bovendien zeer actief in de begeleiding 
van haar team van vrijwilligers  - een groep van rond de vijftien startende kunstenaars, veelal uit 
Rotterdam. Een groeiend aantal van hen heeft tijdens hun werkzaamheden voor A Tale of a Tub 
een Werkbijdrage Talentontwikkeling van het Mondriaan Fonds ontvangen, iets waar we samen 
trots op zijn. Daarnaast is A Tale of a Tub in het najaar van 2017 gaan werken met het begeleiden 
van stagiairs, veelal afkomstig van de Erasmus Universiteit. 




6. Financiën  

2018 was het vierde bestaansjaar van A Tale of a Tub en het tweede jaar waarin de organisatie 
werd ondersteund vanuit het Rotterdamse Cultuurplan 2017-2020, met een bijdrage van 65.250 
euro. Een deel van deze bijdrage is gegaan naar de dekking van de beheerslasten, 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 helpt hier enorm bij, omdat veel 
fondsen werken met een zogenaamd matchingsprincipe. In 2018 realiseerde A Tale of a Tub 
125.051 euro aan inkomsten. Naast de bijdrage vanuit het Cultuurplan ontvingen wij 
projectbijdragen van o.a. het Mondriaan Fonds, het VSB Fonds, Stichting ter Bevordering van 
Volkskracht, BNG Cultuurfonds, Stichting Stokroos, Stichting Zabawas. Wederom droeg Stichting 
C.o.C.A. bij aan de totstandkoming van de tentoonstelling van de winnaar van de door C.o.C.A. 
beschikbaar gestelde werkbeurs. 


Het werken met projectfinancieringen maakt het lastig om langere tijd vooruit te werken en om 
met een standaard format voor verantwoording te werken. Gelukkig ontvingen we tegen het einde 
van 2018 een goed bericht van het Mondriaan Fonds. Wij ontvangen in 2019 en 2020 een zeer 
welkome toekenning van 50.000 euro per jaar van het Mondriaan Fonds, vanuit de bijdrage 
Meerjarenprogramma Presentatie-instellingen. Deze bijdrage stelt ons onder andere in staat om 
een duurzamer financieel beleid te voeren. Het Mondriaan Fonds spreekt haar waardering voor 
het internationale netwerk dat A Tale of a Tub in relatief korte tijd heeft opgebouwd uit en erkent 
de positie die wij hebben ingenomen in het nationale kunstenveld. Bovendien ondersteunen zij 
ons graag in het realiseren van onze plannen zoals wij die hebben geformuleerd in het beleidsplan 
2017-2020. Als grootste opdracht ziet ook het Mondriaan Fonds de verbinding van ons 
internationale programma aan de buurt waarin A Tale of a Tub zich bevindt. Met de tweejarige 
bijdrage van het Mondriaan Fonds kunnen wij in 2019 en 2020 ons bestaan verduurzamen. In 
deze jaren wordt gewerkt aan het opbouwen van een algemene reserve. Bovendien wordt 
hierdoor de jaarbegroting meer in overeenstemming gebracht met het format van de gemeente, 
waardoor er eindelijk langere beleids- en programmalijnen kunnen worden ontwikkeld. 


Door de vertraging van het ontwikkeling van het wijkprogramma werden in 2018 minder private 
fondsen op het gebied van educatie aangesproken dan beoogd. Zie voor een inhoudelijke 
onderbouwing en uitleg van dit traject 5. Educatie en talentontwikkeling. De wens om een 
communicatiemedewerker aan te trekken werd uitgesteld en er werd ingezet op het vooralsnog 
werken met communicatiestagiairs. Voor een van de projecten werd wel met een externe 
fondsenwerver gewerkt, met redelijk succes. Er werd voornamelijk bespaard op materiële kosten 
uitvoering. Sommige posten op de oorspronkelijke begroting vielen hoger uit dan begroot. In 
verband met de herijking van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria werden hogere bijdragen betaald 
aan de kunstenaars waar A Tale of a Tub mee werkte. Dit kwam o.a. door het feit dat wij veelal 
nieuwe producties realiseren en dat daar vanuit de Richtlijn een hoger honorarium voor wordt 
geadviseerd dan wij eerder hanteerden. Dit is een punt van aandacht voor de komende periode. 
Zeker omdat het hier een experimenteerregelement van het Mondriaan Fonds betreft, dat in de 
komende periode wordt geëvalueerd. De vraag is of wij het hoge honorarium van 7.500 euro voor 
een solotentoonstelling van nieuw werk van één kunstenaar kunnen blijven hanteren. Vanwege de 
Fair Practice Code, die erop toeziet dat kunstinstellingen zich inzetten voor een realistische 
beloning van kunstenaars en andere professionals, vielen ook de kosten voor producenten van 
onze projecten enigszins hoger uit, i.v.m. uitgebreidere producties. Bovendien werkten wij met 
meerdere gastcuratoren aan een uitgebreidere publieksprogrammering, waardoor de kosten voor 
deze freelance medewerkers stegen. Op aanraden van de controlerende accountant zijn wij in 
2018 gaan werken met een vergoeding voor gereden kilometers. Dit resulteerde in hogere 
reiskosten dan begroot. Een uitgebreidere administratie leidde tot hogere kosten op dat gebied. 


Wij verlengden in 2018 ons huurcontract met Woonstad. In goed overleg werd na een tweede, 
lagere taxatie van het pand de huurprijs verhoogd van 665 euro naar 850 euro per maand. De 
looptijd van het contract is wederom vijf jaar, met een eenmalige break-optie die gelijk loopt aan 
de Cultuurplanperiode.




Installatiefoto’s  
We know what it is for, we who have used it  

Basel Abbas & Ruanne Abou-Rahme 



 



 



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 2018

- Inge van de Vlies (Professor Emiritus constitutional law, and art and law, Universiteit van 

Amsterdam), voorzitter

- Ronald Kolk (Investment Director, Bridgepoint), penningmeester;

- Mathis J. Bout (Architect en consultant, oprichter en eigenaar URBMATH, Rotterdam);

- Norbert de Munnik (Public Law & Regulatory Partner bij NautaDutilh, Rotterdam).


Directie

Het bestuurlijke proces (met uitzondering van het toezicht) is in handen van een meerkoppige 
directie, die in 2018 werd gevormd door Nathanja van Dijk en Suzanne Wallinga. Ook in 2018 was  
A Tale of a Tub nog voor een groot deel afhankelijk van de vrijwillige inzet van de directie. De 
komende jaren moet er dan ook worden gewerkt aan de financiële verduurzaming van de 
organisatie, om de kansen die er liggen op te kunnen pakken.


Team

Sinds het begin is een trouwe en capabele groep van zo’n 15 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 hosten 
van tentoonstellingen worden zij regelmatig betrokken bij (publieke) activiteiten en begeleid de 
directie hen bij bijvoorbeeld subsidie aanvragen, zodat A Tale of a Tub een bijdrage kan leveren 
aan hun ontwikkeling als kunstprofessionals.


Daarnaast werkt A Tale of a Tub met een vast team van freelancers voor de opbouw van haar 
tentoonstellingen. In het voorjaar van 2017 zijn wij gaan werken met een gallery manager, die 
verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen in het badhuis, de organisatie van ontvangsten regelt 
en die tevens optreedt als vrijwilligerscoördinator. Daarnaast werken we momenteel met stagiaires 
op het gebied van PR & communicatie en een met een producent op freelance basis.




8. Overzicht activiteiten  

Project uit 2018 dat doorliep in januari 2019: 
ROME | Christopher Kulendran Thomas in samenwerking met Annika Kuhlmann

18 November 2017 tot 28 januari 2018

Gecureerd door Annika Kuhlmann, in gesprek met Nathanja van Dijk en Suzanne Wallinga


Kan burgerschap – het recht om ergens te behoren – bestaan 
zonder natiestaten? Deze vraag stond centraal in ROME. 
Christopher Kulendran Thomas’ familie komt uit ‘Eelam’, het 
thuisland van de Tamils. Na 30 jaar van onafhankelijk 
zelfbestuur werd de autonomie in 2009 op gewelddadige 
wijze beëindigd door de Sri Lankaanse president en verdween 
Eelam van de (politieke) kaart. In de nasleep van het geweld 
en de daaropvolgende economische liberalisering bloeide de 
lokale markt voor hedendaagse kunst op, onder aansporing 
van de nationale overheid. 

 

ROME bestond uit Thomas’ nieuwe film 60 million Americans 
can’t be wrong (een co-productie van A Tale of a Tub en 
Tensta Konsthal) en kunstwerken die kunstenaar kocht tijdens 
de culturele en economische boom om deze vervolgens in het 
internationale kunstcircuit te introduceren. Met ROME stelde 
Thomas ons de vraag hoe een nieuw Eelam eruit zou kunnen 
zien, losgekoppeld van het idee van een soevereine staat. In 
een tijd waarin de roep om soevereiniteit en zelfbestuur 
steeds luider wordt, helpt de kunstenaar met zijn visionaire 
project ons nieuwe vormen van burgerschap voor te stellen. 

 

Tijdens de opening op 18 november 2017 vond een gesprek 
plaats tussen Christopher Kulendran Thomas en architect 
Samir Bantal (Directeur van AMO | OMA).


Pop-in expo ROME |  Het Nieuwe Instituut 
19 december 2017 tot 11 februari 2018


Tweewekelijks presenteert Het Nieuwe Instituut in de foyer wisselende presentaties. Vanaf 19 
december tot 11 februari was ook A Tale of a Tub te zien met een pop up expo in het verlengde 
van de expositie van Christopher Kulendran Thomas. In deze pop up expositie werd de film 
getoond ’60 million Americans can’t be wrong’ (2018) waar Christopher Kulendran Thomas (in 
samenwerking met curator Annika Kuhlmann) een omvangrijke zoektocht naar de toekomst van 
burgerschap gebaseerd op netwerken in plaats van natiestaten verbeeldt.


Nieuwjaarsborrel en gesprek met Maria Lind, directeur Tensta Konsthal (Stockholm) 
6 januari 2018


In samenwerking met galerie Wilfried Lentz organiseerden wij een druk bezochte nieuwjaarsborrel 
op 6 januari, met Maria Lind als spreker. Samen met DIS en Tensta Konsthal waren wij co-
producent van de film 60 million Americans can’t be wrong van Christopher Kulendran Thomas en 
Annika Kuhlmann - die gelijktijdig te zien was bij A Tale of a Tub als en Tensta Konsthal in 
Stockholm. 


Film screening en gesprek met Marleen Stikker 
26 januari 2018 van 17:00 tot 19:00


In de context van de tentoonstelling ROME gingen we in gesprek met Marleen Stikker, directeur 
Waag Society (en een van de Zomergasten in 2018). Na het gezamenlijk bekijken van de 
documentaire film 60 million Americans can’t be wrong van de kunstenaars, richtte het gesprek 



zich op het gebruik van cloud technologie bij het vormgeven van maatschappelijke organisatie. 
Kunnen we ons een samenleving voorstellen in de ‘cloud’? Een toekomst waarin burgerschap 
gebaseerd is op gedistribueerde netwerken in plaats van natiestaten?


Marleen Stikker is directeur en medeoprichter van Waag Society in Amsterdam. Waag Society is 
actief betrokken bij de Open Design en Creative Commonsbeweging en gelooft dat de 
samenleving open technologie  nodig heeft om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. 


Finissage en gesprek met Charl Landvreugd 
28 januari 2018 van 16:00 tot 18:00


Met kunstenaar en curator Charl Landvreugd gingen we naar aanleiding van de tentoonstelling 
ROME in gesprek over de vraag op welke manier draagt kunst bij aan een gevoel van ‘thuishoren’ 
en op welke manier de (Nederlandse) kunstwereld een representatie vormt  van processen van 
culturele in- en uitsluiting. 


Charl Landvreugd (1971) werd geboren in Paramaribo en groeide op in Rotterdam. Voor hem is 
het idee van ‘Blackness’ een politiek instrument. Zijn interesse gaat daarbij met name uit naar de 
manier waarop Afro-diversiteit binnen de kunst tot uiting komt. Zijn kennis van deze mechanismen 
is voor hem een manier om zich te uiten over onze gemeenschappelijke inzet om over cultuur te 
spreken in de hedendaagse Europese maatschappij. 


Mall of Europe | Emma van der Put C.o.C.A. Commission 2017  
Tentoonstelling: 9 februari 2018 tot 15 april 2018

Gecureerd door Noor Mertens


De Rotterdamse verzamelaars club C.o.C.A. 
selecteerde kunstenaar Emma van der Put (NL, 1988) 
op voordracht van curator Noor Mertens, voor hun 
jaarlijkse werkbeurs. Van der Put maakte naar 
aanleiding van de prijs een serie videowerken.

 

In deze videowerken richtte de kunstenaar haar 
camera op het Brusselse Expo-gebied, waar de 
afgelopen eeuw wereldtentoonstellingen werden 
georganiseerd. Het gebied werd indertijd vorm 
gegeven aan de hand van ideeën over hoe Europa 
eruit zou moeten zien.  


De were ld ten toons te l l i ng Expo ’58 hee f t 
waarschijnlijk de meeste invloed gehad op de 
stedelijke ontwikkeling van Brussel. Als eerste 
wereld-tentoonstelling na de Tweede Wereldoorlog, 
werd dit ‘wereldevenement’, met als hoofdthema’s 
vooruitgang, solidariteit en humanisme, een 
belangrijke manifestatie van ideeën en wensdromen 
over een betere toekomst. West-Europa herstelde 
zich in die periode van de gevolgen van de oorlog 
met behulp van het Amerikaanse Marshallplan. Men 
vestigde de hoop op technologie als wegbereider 
voor een welvarende en vreedzame toekomst. Als 
onderdeel van Expo '58 werd De Modelwijk, oftewel 
Cité Modèle gebouwd. Het uitgangspunt voor deze 
‘stad in een stad’ of ‘verticale stad’ was het 
realiseren van een complete wijk met zijn eigen 
sociale, economische en technische voorzieningen. Het zou de bezoekers van de 
wereldtentoonstelling een concreet voorbeeld geven van de idealen over het moderne leven.




Over C.o.C.A. 
De Rotterdamse stichting Collectors of Contemporary Art(C.o.C.A.) stelt zich ten doel om het 
werk van jonge, veelbelovende kunstenaars in Nederland te stimuleren door het beschikbaar 
stellen van een werkbeurs. Sinds haar opening in 2014 presenteert A Tale of a Tub het nieuwe 
werk van de winnaars van de C.o.C.A. Commission dat resulteert uit de werkperiode.


Finissage en gesprek met Emma van der Put en Noor Mertens 
15 April 2018 van 16:00 tot 18:00


Ter afsluiting van haar tentoonstelling  ging Emma van der Put in gesprek met curator Noor 
Mertens, over het werk dat zij maakte voor de C.o.C.A. Commission 2017. In haar vier 
videowerken observeert Van der Put het Brusselse Expo-gebied, waar de Wereldtentoonstelling 
van 1958 werd gehouden. Het gebied is indertijd vormgegeven aan de hand van ideeën over hoe 
Europa eruit zou moeten zien. De kunstenaar brengt de huidige staat van het gebied in beeld, met 
een vooruitblik naar de toekomst: plannen voor modernisering van deze locatie voegen een nieuw 
hoofdstuk toe aan het wensdenken over de ideale samenleving.


Deelname Art Rotterdam | Projections met Leviathan van Shezad Dawood 
8 tot 11 februari 2018 van 11.00 tot 19.00


A Tale of a Tub nam deel mee aan Art Rotterdam | Projections. Hier werd de eerste van een cylus 
van tien films geregisseerd door Shezad Dawood presenteerden. Leviathan kijkt naar een van de 
meest urgente problematieken van onze tijd. In gesprek met een groot scala aan marine biologen, 
oceanografen, politieke filosofen, neurologen en trauma specialisten, de film onderzoekt de noties 
van mariene welzijn, migratie en geestelijke gezondheid en hun mogelijke verbanden. De 
tiendelige film cyclus makte het debuut op Venetië in mei 2017 om zo samen te gaan met de 57th 
Kunst Biënnale, de gehele cyclus zal zich uitpakken tussen 2017 en 2020, waarin A Tale of a Tub 
een van de project ontwikkelaars is. De presentatie op Art Rotterdam was een voorproef op 
Shazad’s tentoonstelling die in de herfst van 2018 bij A Tale of a Tub te zien was. 


Assemblages of Intimacy 
Tentoonstelling: 22 april 2018 tot 24 juni 2018

Gecureerd door Suzanne Wallinga, in gesprek met Eamonn Harnett


Op welke manier is een plek van invloed op de vorming van onze identiteit? En hoe kunnen we 
meer betrokken raken bij onze natuurlijke en sociaal-politieke omgeving? Deze vragen stonden 
centraal in de tentoonstelling Assemblages of Intimacy, met nieuw en bestaand werk van Abbas 
Akhavan (1977, IR), Eamonn Harnett (1989, NL), Mikhail Karikis (1975, GR) en Eric Peter (1989, 
NL). De kunstenaars richten onze blik op een aantal unieke en opmerkelijke geologische locaties: 
het gebied tussen de Eufraat en de Tigris, de kust van Ierland, een onbewoond arbeidersdorp in 
Toscane  en beschermde gebieden in de Filippijnen. Door middel van performance, sculptuur, 
video en poëzie problematiseren de kunstenaars de verschuivende verhouding tussen cultuur en 
natuur en bekijken zij de invloed hiervan op onze ideeën over gemeenschappelijkheid en 
vooruitgang.


Poetry + Art Tours in samenwerking met Poetry International 
30 mei 2018 om 13:30 tot 2 juni 2018 16:00


Op 30 mei tot 2 juni vond de zevende editie van Poetry + Art tours plaats, deze dagelijkse 
fietstours namen bezoekers mee naar Rotterdams meest prominente galeries. Om verassende 
tentoonstellingen te ervaren op de kruising tussen taal en hedendaags kunst. Een fietsroute door 
de stad langs  ze mee naar onder anderen, Witte de With , Galerie Rianne Groen, Joey Ramone, 
Galerie Frank Taal, Studio Seine, A Tale of a Tub, Kunsthal Rotterdam, V2_ en TENT.  Hier 
ervaarden ze installaties, schilderijen, illustraties, kunstenaars boeken en experimenten waar 
zowel bekende als startende kunstenaars de mogelijkheden van taal verkennen. Bij A Tale of a 



Tub werd door Suzanne Wallinga een inleiding gegeven op de tentoonstelling Assemblages of 
Intimacy. 


Voordracht door dichter Ida Börjel (SE) i.s.m. Poetry International Festival 
2 juni 2018 van 15:00 tot 16:00


Als afsluiting van de Poetry + Art tours vond er een poëzie voordracht plaats bij A Tale of a Tub 
door dichter Ida Börjel, in de context van Assemblages of Intimacy. De Zweedse Ida Börjel is 
een van de meest radicale stemmen in de hedendaagse conceptuele poëzie. Sinds haar 
prijswinnende debuut collectie Sond (Probe, 2004), onderzoekt Börjel de meest hedendaagse 
vraagstukken van onze wereld, bijvoorbeeld “Waarom lopen we in cirkels wanneer we verloren 
zijn?” en “Welke taille maat hebben nationale figuren?” Haar poëzie absorbeert en herdefinieert 
taal van consumenten, gerechtelijke clausule, racistische radio, politieke pamfletten en anderen 
bronnen om onze huidige grammaticale en maatschappelijke omstandigheden in relatie tot 
verschillende vormen en autoritaire systemen van macht.  

 

Artist talk met Eamonn Harnett 
31 mei 2018 van 16:00 tot 17:00


In dit gesprek met Eamonn Harnett ging de kunstenaar in op zijn werken die te zien waren bij 
Assemblages of Intimacy. Door verbanden te leggen tussen traditionele wereldbeelden, 
ideologische opvattingen en de eigenschappen van ecologische systemen onderzoekt Harnett 
hoe wij meer betrokken kunnen raken bij onze natuurlijke omgeving.


The Fondle Tour, avondprogramma door Mitra Saboury, Nina Sarnelle en Megan Snowe  
13 juni 2018 van 19:30 tot 21:00


Op woensdag 13 juni opende a Tale of a Tub haar deuren voor The Fondle Tour, een intiem 
avondprogramma in de context van Assemblages of Intimacy, met werk van Mitra Saboury, Nina 
Sarnelle en Megan Snowe. Het programma vierde alledaagse erotiek, humor en twijfel. In de 
video's van Saboury gebruikt zij haar lichaam als hulpmiddel om de omgeving schoon te maken. 
Sarnelle's Tell me about yr research is een muzikale performance die werd gecombineerd met 
video. Snowe las uit een verzameling korte softcore verhalen over lichamelijk afval. Het 
programma begon om 19:30 en duurde tot 21:00.




Voordracht Economy as Intimacy 
door Eric Peter 
17 juni 2018 van 15:30 tot 17:00


Met zi jn doorlopende project 
Economy as Intimacy onderzoekt 
Er ic Peter de re lat ie tussen 
economie en intimiteit. Het door 
Peter schrijven en voordragen van 
gedichten over economische 
uitwisselingen — tussen verkopers, 
kopers en producenten — maakt 
een zekere personalisatie van het 
economische mogelijk in een tijd 
waarin inkomen, loon en schuld 

steeds ongrijpbaarder zijn geworden. Op zondag 17 juni om 15:30 daagde de kunstenaar 
gedichten voor uit zijn publicatie en ging met het publiek in gesprek over dit bijzondere project, in 
de context van Assemblages of Intimacy. 


http://a-tub.org/events/artist-talk-eamonn-harnett/


Filmprogramma bij EYE Filmmuseum 
17 juni en 11 augustus


Nathanja van Dijk was te gast bij filmuseum EYE, als co-curator van het  filmprogramma dat werd 
georganiseerd rondom de presentatie van de Oscar winnende VR-installatie CARNE Y ARENA van 
Alejandro G. Iñárritu bij EYE, waarin de regisseur de bezoeker op indringende wijze 
transformeerde tot   vluchteling. Te zien waren films van onder anderen Chantal Akerman, Hamza 
Halloubi, Abramovic & Ulay, Shinkichi Tajiri en de documentaire van El mar la mar (2017) van 
Joshua Bonnetta & JP Sniadecki. Tijdens de avond vond een gesprek plaats met een aantal van 
de makers. 


Op 11 augustus werd het tweede deel van het programma gepresenteerd, met onder andere werk 
van Oliver Chanarin & Adam Broomberg, Enrique Ramirez, Morgan Knibbe, Rosemarie Blank en 
Joost Conijn.

 


Artist talk met Mikhail Karikis 
21 juni 2018 van 19:30 tot 21:00


De video Children of Unquiet van Mikhail Karikis was onderdeel van de expositie Assemblages of 
Intimacy. Op donderdag 21 juni 2018 hield Mikhail in context van zijn film een lezing en gesprek 
bij A Tale of a Tub. Karikis’ meeslepende audiovisuele installaties en performances, komen voort 
uit zijn langdurige onderzoek naar de stem als sculpturaal materiaal en sociaal-politiek medium. 
Zijn werken benadrukken alternatieve manieren van het menselijk bestaan, waarin solidariteit en 
actie een rol spelen.


Finissage rondleiding door Eamonn Harnett en Suzanne Wallinga 
23 juni 2018 van 13:00 tot 18.00 en op 24 juni 2018 van 16.00 tot 18:00


Ter afsluiting van de tentoonstelling Assemblages of Intimacy verzorgden Eamonn Harnett en 
Suzanne Wallinga het gehele afsluitende weekend rondleidingen, op deze manier kregen de 
bezoekers de kans om de tentoonstelling nog een laatste keer uitgebreid ervaren. Het formaat 
bood toegang tot gesprek en nodigde uit om een diepere inzicht te verkrijgen in de expositie 
doormiddel van het persoonlijke contact met de curator en deelnemend kunstenaar, Eamonn 
Harnett. 


We know what it is for, we who have used it | Basel Abbas & Ruanne Abou-Rahme 
Tentoonstelling: 9 september 2018 tot 4 november 2018

Gecureerd door Nathanja van Dijk

Gastcurator publieksprogramma: Karima Boudou


Voor de tentoonstelling We know what it is for, we who have used it keerden Basel Abbas en 
Ruanne Abou-Rahme meerdere malen terug naar verwoeste Palestijnse dorpen in Israël. Vanuit 
daar ontwikkelden zij een ‘omgekeerde museologie’ als strategie om deze plekken nieuw leven in 
te blazen. Dit resulteert in ruimte vullende installaties van video, geluidswerk, sculptuur en een 
‘levend archief’ bestaand uit materiaal, dat zij vonden rondom de verdwenen dorpen. Wat gebeurt 
er met plekken en gemeenschappen wanneer de materiële geschiedenis is verdwenen of wordt 
toegeëigend door anderen? Door verhalen, beelden, artefacten, mythes en rituelen uit 
verschillende tijden met elkaar te verknopen onderzoeken Abbas en Abou-Rahme hoe het 
verleden niet alleen bevrijd kan worden uit een historische context, maar ook als levende materie 
kan worden geactiveerd.

 

Centraal stonden negenduizend jaar oude neolithische maskers, die werden gevonden in de 
Westerlijke Jordaanoever en zijn onttrokken aan het publieke oog, nadat ze in privécollecties 
werden opgenomen. De kunstenaars hackten de archeologische vondsten door er 3D prints van 
te maken. De maskers zijn onderdeel van hun installaties, maar zijn ook online beschikbaar als 
‘open source’ bestanden.   Zo hebben de oudste maskers ter wereld een plek gekregen in de 

https://www.eyefilm.nl/film/carne-y-arena-virtually-present-physically-invisible
https://www.eyefilm.nl/film/el-mar-la-mar?program_id=11849018
https://www.eyefilm.nl/en/film/documenting-the-undocumented?program_id=11849017


digitale toekomst. Abbas en Abou-Rahme zetten de maskers bewust in om het verleden opnieuw 
te verbeelden en de contouren te tekenen van een alternatief narratief, voorbij het hier en nu en 
dat ontsnapt aan het beeld van eindeloze crisis en geweld in de regio. 


Tijdens de opening op 9 september 
gingen de kunstenaars in gesprek met 
curator Nathanja van Dijk en Karima 
B o u d o u , g a s t c u r a t o r 
publieksprogramma.


O p e n m o n u m e n t e n d a g m e t 
rondleidingen door A Tale of a Tub 
en het Justus van Effen Complex 
In samenwerking met Urban Guides

8 en 9 september 2018 van 12:00 tot 
16.00

 


Tijdens de Open Monumentendagen 
openden wij de deuren van ons 
monumentale badhuis in het midden 

van het Justus van Effencomplex. Op 
zaterdag 8 september werden elk heel uur rondleidingen in het monumentale complex gegeven. 
Het Justus van Effencomplex is een icoon in de Rotterdamse architectuur en volkshuisvesting. De 
rondleidingen werden gecombineerd met een sneak preview van de tentoonstelling van Basel 
Abbas & Ruanne Abou-Rahme, verzorgd door vrijwilligers van A Tale of a Tub en een rondleider 
van Urban Guides. 


Filmprogramma: Abbas & Abou-Rahme in context | 
KINO Rotterdam 
Nathanja van Dijk en Karima Boudou in gesprek met 
Olivier Hadouchi

14 oktober 2018 van 16:45 tot 19:15


Bij KINO presenteerde A Tale of a Tub op deze avond 
recente films door kunstenaarsduo Basel Abbas and 
Ruanne Abou-Rahme, in relatie tot klassiekers door Waël 
Noureddine (Lebanon) and Mounir Fatmi (Morocco). De 
filmcriticus Olivier Hadouchi, kunsthistoricus Karima 
Boudou en Nathanja van Dijk voerden een gesprek over 
kunst in relatie tot politiek, onderzoek en ethiek. Ze 
legden verbanden tussen de films door zich te richten op 
de onderliggende betekenis van beeld en de politieke 
context waarin de films zich afspeelden. 


Leesgroep met Karim Kattan (oprichter van el-Atlal, 
internationale residenties voor kunstenaars en 
schrijvers  in Jericho) 
20 en 21 oktober 2018 van 14:00 tot 17:00


Deze tweedaagse leesgroep werd georganiseerd in het 
verlengde van de tentoonstelling van Abbas and Abou-
Rahme bij A Tale of a Tub. Met als uitgangspunt het 
Palestijnse grondgebied vertrekt Karim Kattan om ons op 
reis te nemen door  literaire en denkbeeldige landschappen zo bied hij ons zo een alternatief aan 
op de koloniale narratieve zo als wij ons nu de wereld voorstellen. Samen met Karima Boudou, 
curator van het publieksprogramma, besprak Karim teksten en verhalen in relatie tot Palestina. 




Finissage rondleiding door Nathanja van Dijk en Karima Boudou 
4 november 2018 van 16:00 tot 17:00


Ter afsluiting van We know what it is for, we who have used it namen curator Nathanja van Dijk 
en Karima Boudou, gast-curator publiek programma, het publiek nog één keer mee nemen door 
de tentoonstelling van Basel Abbas en Ruanne Abou-Rahme. Tijdens deze rondleidingen konden 
de bezoekers vragen stellen en samen in gesprek met de curatoren de vraagstukken rondom de 
expositie  bespreken. 


NOZW | Performanceprogramma door Toine Horvers 
Gecureerd door Suzanne Wallinga

11 November 2018 van 16:00 tot 17:00


De Rotterdamse kunstenaar Toine Horvers 
voerde op 11 november drie performances uit 
van de waarin het Justus van Effencomplex een 
centrale rol speelde. Horvers’ performatieve 
werk raakt aan disciplines als dans, muziek en 
klankpoëzie, en bestaat uit streng ontworpen 
bewegingen/bewegingsreeksen waarbij het 
fysieke en het vocale onlosmakelijk verbonden 
zijn. Zijn beschrijvende teksten spelen in 
gesproken vorm een rol in de performances en 
in geschreven vorm in boeken: handgeschreven 
unica en gedrukt in oplage.

  


Leviathan | Shezad Dawood 
18 november 2018 tot 27 januari 2019

Gecureerd door Suzanne Wallinga, in gesprek met Nathanja van Dijk


In de tentoonstelling Leviathan stond de nieuwste episode van 
Dawoods ‘Leviathan Cycle’ centraal, een coproductie van A Tale 
of a Tub en een Canadese samenwerking van Fogo Island Arts, 
Museum of Contemporary Art Toronto en Toronto Biennial of 
Art.  In gesprek met mariene biologen, oceanografen, 
politicologen, neurologen en traumaspecialisten onderzoekt 
Leviathan vraagstukken met betrekking tot het behoud en 
duurzame gebruik van mariene ecosystemen, processen van 
migratie en onze kennis van mentale trauma’s — en mogelijke 
onderlinge verbanden.  Leviathan Episode 5: Ismael gaat in op 
kwesties rondom internationale handel, internationale wateren 
en vrijhandelszones, en laat zien hoe het zeerecht een geheel 
aparte juridische infrastructuur creëert. De menselijke aspecten 
van internationale handel en globalisering laat Dawood in de film 
parallel lopen aan de migraties van mariene fauna. Door deze 
parallellen  aan te brengen wil de kunstenaar ideeën over 
wrijvingsloze handel in verband brengen met het concept van 
conservering — en kijken hoe dit concept op zowel mensen als 
dieren zou kunnen worden toegepast.  Dawoods nieuwste film 
werd door A Tale of a Tub gecoproduceerd en toonde de haven 
van Rotterdam in een fictieverhaal dat o.a. was geïnspireerd op 
Melville’s Moby Dick. De film zal in 2019 te zien zijn tijdens de 
eerste Toronto Biennale in Canada. 




 A Tale of a Tub bij Printing Plant Art Book Fair | Looiersgracht 60 Amsterdam 
23, 24 en 25 november 2018


Tijdens Amsterdam Art Weekend maakte A Tale of a Tub deel uit van de Printing Plant Art Book 
Fair, de driedaagse kunstboekenbeurs werd georganiseerd door Looiersgracht 60. De drukkunst 
kent een rijke geschiedenis in Amsterdam en de beurs biedt een nieuw en broodnodig platform 
voor de vooruitstrevende kunstpublicaties die worden geproduceerd. De beurs presenteert een 
opmerkelijke selectie van kunstenaarsedities, multiples, catalogi, boeken, monografieën en 
tijdschriften die doorgaans niet beschikbaar zijn in de boekhandel.  Gedurende het gehele 
weekend stelde A Tale of a Tub publicaties ter beschikking voortgekomen uit voorgaande 
projecten en exposities van en bij A Tale of a Tub.  


Art, Ethics, Schizophrenia & the Marine Environment 
Symposium tijdens Amsterdam Art Weekend, in samenwerking met HE.RO Art Gallery 

Samengesteld en gemodereerd door Suzanne Wallinga

24 november 2018 van 13:00 tot 18:00


Op zaterdag  24 november organiseerde  A Tale of a Tub i.s.m.  HE.RO Gallery in de  context 
van  Leviathan  een middag met filmscreenings, lezingen en een paneldiscussie.  Sprekers 
waren  Amira Gad (Serpentine Gallery, London), Martin Ziegler  (Geoloog, NIOZ, Koninklijk 
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en UU), Jeff Diamanti (Docent Literary and Cultural 
Analysis aan de Universiteit van Amsterdam, auteur van Terminal Landscapes: Media Ecologies of 
Postindustrial Energy Cultures — verwacht in 2019) en Shezad Dawood.


Film programma ‘Alienation’ i.c.w. Screen City Biennial 
Samengesteld door Daniela Arriado, directeur Screen City Biennial

7 december 2018 van 19:30 tot 21:00 


Op vrijdag 7 december 2018 presenteerde A Tale of a Tub 'Alienation', een speciaal 
filmprogramma in de context van Leviathan, samengesteld door Daniela Arriado (directeur 
Screen City Biennial). Alienation toont een selectie van films uit het programma van de Screen 
City Biennial, een platform voor bewegend beeld in de kunst. De films richtten zich op de kloof 
tussen het idee van een wereldwijde samenleving aan de ene kant en aan de andere kant de 
angst voor de ander en de constructie van 'de vreemdeling'. Met films van Yael Bartana (IL), Maria 
von Hausswolff (SE), Søren Thilo Funder (DK), Tobias Zielony (DE) en Shezad Dawood (VK). De 
vertoning werd gevolgd door een gesprek tussen Daniela Arriado en Nathanja van Dijk.




Installatiefoto’s 
Leviathan  

Shezad Dawood 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