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RECORDAANTAL BEZOEKERS IN 2018
 
Met 450.000 bezoekers is 2018 voor de Kunsthal Rotterdam een fantastisch jaar. In dit jubileumjaar 
trekt zij het hoogste aantal bezoekers ooit in haar 25-jarig bestaan, namelijk 420.000 bezoekers naar de 
Kunsthal en 30.000 mensen naar het Museumpark voor gratis buitenactiviteiten zoals Kunsthal LIVE op 
Zondag, All you can Art en het droomlandschap Waterlicht van Daan Roosegaarde. Tot nu toe stond het 
record van de Kunsthal op 334.000 bezoekers in 1998.

De Kunsthal trad dit jaar actief buiten haar muren om het Museumpark te verlevendigen en nieuw 
publiek te betrekken bij haar programma, zoals met All you can Art, een uniek meerjarig project in 
samenwerking met Instituto Buena Bista Curaçao. Ook Kunsthal LIVE, het speciale label waaronder alle 
activiteiten zijn samengebracht die niet direct aan een tentoonstelling gerelateerd zijn, werd gelanceerd. 
De meer dan 25 verschillende programma-onderdelen, van Masterclasses en DenkTanks tot speciale 
weekenden als HYPER Weekend en Kunsthallucinaties, konden rekenen op enorm veel belangstelling 
van het publiek.

De Kunsthal is trots dat haar missie dit jaar tot zo een prachtig resultaat heeft geleid. Als erkenning voor 
deze inspanningen en het succesvolle resultaat ontving de Kunsthal twee prijzen, namelijk de &Award, 
een nieuwe prijs voor een bijzonder project dat cultuur, creativiteit en diversiteit met elkaar verbindt, en 
de Marketing Award Rotterdam 2018.

Graag wil ik onze partners bedanken voor het vertrouwen in de Kunsthal dat ze keer op keer uitspreken 
met hun loyale steun evenals de samenwerkingen met kunstenaars, musea, partners, bedrijven, 
sponsoren, fondsen en donateurs. Ook diversiteit en inclusiviteit stonden dit jaar hoog op de agenda, 
niet alleen in de programmering en keuze van samenwerkingspartners zoals bij All you can Art, maar 
ook bij de invulling van vacatures.

Dit online jaarverslag belicht de hoogtepunten van 2018, gaat in op de organisatie en bedrijfsvoering, de 
samenwerkingen, ons programma, talentontwikkeling, educatiedoelstellingen en de bezoekers, gestaafd 
door facts & figures. Ik wens u namens het Kunsthalteam veel leesplezier en hoop u ook het komende 
jaar vaak in de Kunsthal terug te zien.

Emily Ansenk, directeur
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https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/all-you-can-art-3/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/kunsthal-live/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/hyperweekend/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/kunsthallucinaties/
https://www.kunsthal.nl/nl/over-de-kunsthal/nieuws/Kunsthal-en-ibb-winnaar-award-met-All-you-can-art/
https://www.kunsthal.nl/nl/over-de-kunsthal/nieuws/Kunsthal-Rotterdam-wint-de-Marketing-Award-Rotterdam-2018/


HIGHLIGHTS 2018
 
Sinds 2017 vormen jaarlijks drie internationale hoofdtentoonstellingen de ruggengraat van onze 
programmering. Dankzij steun van Stichting Droom & Daad kan de Kunsthal deze strategie 
verwezenlijken, die een constante bezoekersstroom waarborgt en bijdraagt aan het internationale profiel 
van de Kunsthal. In 2018 zijn de highlights de drie hoofdtentoonstellingen Hyperrealisme Sculptuur, 
Viktor &Rolf: Fashion Artists 25 Years en Actie<>Reactie, 100 jaar kinetische kunst. Twee van deze 
tentoonstellingen zijn met gerenommeerde buitenlandse partners gemaakt: Hyperrealisme Sculptuur 
met het Institut für Kulturaustausch uit Tübingen en Actie<>Reactie met het Grand Palais in Parijs 
en de Franse gastcurator Serge Lemoine (voormalig president-directeur Musée d’Orsay en emeritus 
hoogleraar aan de Sorbonne Universiteit van Parijs) en Marianne Le Pommeré (kunsthistoricus). Bij 
beide tentoonstellingen en ook bij Viktor&Rolf waren werken te zien uit collecties van vooraanstaande 
nationale en internationale musea en verzamelaars. Daarnaast trokken deze tentoonstellingen veel 
buitenlandse bezoekers en zeer veel aandacht in de internationale media.

Het voorjaar kwam wervelend op gang met vele bezoekers die de bijna levensechte mensfiguren in 
Hyperrealisme Sculptuur kwamen bewonderen.

Ook de mode- en designliefhebbers werden op hun wenken bediend met een indrukwekkend overzicht 
van 25 jaar Viktor&Rolf in Viktor&Rolf: Fashion Artists 25 Years. De tentoonstelling Actie<->Reactie. 100 
jaar kinetische kunst, over licht en beweging in de kunst, bood jong en oud een ervaring met kunst die 
appelleert aan verschillende zintuigen. Ook de indringende portretten in de tentoonstelling Surf Tribe van 
Stephan Vanfleteren bracht veel fotografie- en surfliefhebbers op de been.

 
KUNSTHAL NAAR BUITEN
De Kunsthal trad actief buiten haar muren om het Museumpark te verlevendigen en nieuw publiek te 
betrekken bij haar programma. Zoals bij All you can Art, een uniek meerjarig project in samenwerking 



met Instituto Buena Bista Curaçao, waarbij kunstenaars zes weken lang diverse maatschappelijke 
groepen betrekken bij het maken van kunst. Met een Summerschool, open ateliers, DenkTanks, een 
tentoonstelling en een mobiel atelier in de vorm van een SRV-wagen die door de stad reed, bracht dit 
project vele bijzondere ontmoetingen teweeg.

IN DE PRIJZEN GEVALLEN:
&AWARD EN MARKETING AWARD ROTTERDAM
De Kunsthal Kunsthal won samen met Instituto Buena Bista (IBB) Curaçao tijdens de conferentie 
Beeld&Storm de allereerste &Award voor All you can Art, voor het betrekken en verbinden van mensen 
door middel van kunst. Deze award, met een prijs van €25.000, is een fantastische opsteker voor All 
you can Art 2019, waarbij de Kunsthal en IBB weer samen met alle partners, Rotterdam en de rest 
van Nederland, wil inspireren door samen kunst te maken op locatie en in het mobiele atelier. We zijn 
ontzettend blij met deze &Award en waardering voor All you can Art, dat al drie edities zowel in als buiten 
de Kunsthal heeft plaatsgevonden, als tentoonstelling, Summerschool en open atelier.

Een prachtige bekroning van het jaar was de toekenning van de Marketing Award Rotterdam 2018 door 
de gemeente Rotterdam. “Op wereldtoneel weet de Kunsthal bovendien mensen aan zich te binden die 
er niet om liegen: Jean Paul Gaultier, Viktor & Rolf, Peter Lindbergh en Daan Roosegaarde. Allemaal 
zijn ze fan van de Kunsthal, het team en de plek. En daarmee zijn het ambassadeurs van Rotterdam 
geworden,” stelt de jury. Zij roemt de Kunsthal tevens om het feit dat ze blijft vernieuwen en verrassen 
en daarmee veel en steeds weer nieuwe mensen naar Rotterdam trekt. Volgens de vakjury heeft de 
Kunsthal met haar bijzondere prestaties Rotterdam nationaal en internationaal het best op de kaart 
gezet in 2018.



KUNSTHAL EN MUSEUMPARK 
 
De Kunsthal programmeert steeds meer buiten haar eigen muren. In de zomer van 2018 werd Kunsthal 
LIVE gelanceerd, een nieuw label waarin activiteiten samengebracht worden, die niet direct aan 
een tentoonstelling gerelateerd zijn. Het programma, dat uit meer dan 25 onderdelen bestaat, wordt 
inhoudelijk geprogrammeerd vanuit bezoekersmotivaties zoals leren, vermaken en verrijken, waarbij 
het meer klassieke doelgroepenmodel wordt losgelaten. Kunsthal LIVE werd zeer goed bezocht en 
ondersteund door het VSB Fonds. Meer over Kunsthal LIVE

 
KUNSTHAL LIVE OP ZONDAG
Onderdeel van Kunsthal LIVE is Kunsthal LIVE OP ZONDAG. Dit gratis buitenfestival Kunsthal LIVE 
OP ZONDAG is in 2018 grootser opgezet na twee pilots in 2016 (Latin Life Sundays!) en 2017 (Let’s go 
Sunday). Kunsthal LIVE OP ZONDAG zorgt zes zondagen lang, van 1 juli tot en met 5 augustus, voor 
live muziek, DJ’s, food & drinks en een bruisende dynamiek in het Museumpark. Met spraakmakende 
artiesten onder wie Maite Hontelé, New Cool Collective, Kuenta I Tambu, hosts als Quintis Ristie, Derek 
Otte en Jörgen Raymann, en dj’s als Git Hyper, Ari Deelder en Beau Zwart. De tentoonstellingen in 
de Kunsthal en activiteiten buiten de Kunsthal gingen een wisselwerking aan en versterkten elkaar. 
Zo kon het publiek elke zondag meedoen met Fashion Tours door kenners uit de modewereld in de 
tentoonstelling Viktor&Rolf: Fashion Artists 25 Years, de natuur van het Museumpark ontdekken met een 
stadsbioloog of meewerken met de kunstenaars van All you can Art in het mobiele atelier. Dit evenement 
is in de zomer van 2018 gelanceerd met dank aan de deelnemers van de BankGiro Loterij, die dankzij 
een speciale projectbijdrage drie edities van Kunsthal LIVE OP ZONDAG mogelijk maken.

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/kunsthal-live/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/kunsthal-live/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/kunsthal-live/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/kunsthal-live-op-zondag/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/kunsthal-live-op-zondag/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/viktorrolf-fashion-artists-25-years/


 
WATERLICHT
In het kader van de tentoonstelling Actie<->Reactie werd tijdens de herfstvakantie, van 25 tot en met 
27 oktober, het kunstwerk WATERLICHT van de internationaal vermaarde Rotterdamse kunstenaar 
Daan Roosegaarde drie avonden vertoond op het plein en in het park achter de Kunsthal. Tegelijkertijd 
was ‘Actie<->Reactie’ geopend. Deze combinatie was een daverend succes. Ongeveer 25.000 mensen 
vonden hun weg naar het Museumpark en voor de tentoonstelling stond elke avond een lange rij. Dit 
project toont aan dat de activering van het Museumpark, waarbij een verbinding tussen binnen en 
buiten tot stand komt, succesvol kan zijn. De Kunsthal wil graag met de gemeente in gesprek hoe deze 
activering structureel vorm kan krijgen, noodzakelijk in de periode dat Museum Boijmans Van Beuningen 
gesloten is en het Depot nog niet geopend.

KUNSTHALLUCINATIES
Tijdens het Kunsthallucinatieweekend op 17 en 18 november 2018 staat de Kunsthal in het teken van 
ruimte, beweging en licht, met zaterdag een verdiepend programma en zondag de focus op meedoen, 
kids en familie-activiteiten. Een van de events tijdens het weekend is het bouwen aan een Super Mobile 
op het plein voor de Kunsthal, gelijkend op het werk van de beroemde kunstenaar Alexander Calder. 
Veel kinderen en hun ouders bouwen enthousiast mee aan deze mobile, om vervolgens het echte 
kunstwerk in de tentoonstelling te bekijken.

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/actie-reactie/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/waterlicht/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/kunsthallucinaties/
https://youtu.be/16elLQFLzX0


KUNSTHAL NIGHT LIGHT RUN
Om mensen zelf ook in beweging te brengen, organiseert de Kunsthal in samenwerking met de 
Rotterdam Running Crew op woensdagavond 21 november met de Kunsthal Night Light Run een 
speciale running experience. Ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Actie <-> Reactie’ – waarin licht 
en beweging centraal staan – wordt tijdens de ‘Run’ samen met de lopers een levend en bewegend 
‘kinetisch kunstwerk’ gecreëerd. Na een warming up voor 1500 sportievelingen, startte de run om 
klokslag 20.00 uur om drie afstanden te lopen, namelijk de 3, 6 en 9 kilometer. Met het biertje na afloop 
in het Kunsthalcafé een memorabel event voor zowel beginnende als gevorderde lopers.

https://youtu.be/gxmth6rzTJE


EXPERIMENT
 
De Kunsthal werkt steeds meer samen met jonge makers en kunstenaars, zoals bij All you can Art, 
Kunsthal Light en in de programmering van Kunsthal LIVE. We realiseren ons ook beter hoe moeilijk 
het is voor deze groep om de ‘voordeur’ van de grote instellingen te vinden. In stadsbrede discussies is 
dit onderwerp, het gat tussen kunstvakonderwijs en presentatieplek, steeds vaker voorbijgekomen. Een 
van de resultaten is de samenwerking rond de serie Masterclasses, die de Kunsthal een aantal jaren 
geleden is begonnen.

ALL YOU CAN ART
De Kunsthal Rotterdam presenteerde in samenwerking met Instituto Buena Bista (IBB) dit jaar voor de 
derde keer All you can Art (AYCA). AYCA is een atelier, een tentoonstelling en Summerschool ineen, 
waar iedereen, maar dan ook écht iedereen, de kans krijgt om te maken, te leren en te ontdekken. 
Spil van het project zijn founding fathers van IBB en kunstenaars David Bade en Tirzo Martha die, 
samen met social practice kunstenaars Liesbeth Labeur, Rieneke de Vries en IBB-alumni Elvis Chen, 
Roxette Capriles en Johanna Franco Zapata atelier hielden in de Kunsthal. Het nietsvermoedende 
Kunsthalpubliek werd actief uitgenodigd en betrokken om samen met de kunstenaars en de 
Summerschoolstudenten te werken aan de totstandkoming van kunstwerken. IBB-medewerkers Omar 
Martha en Crystal Boomgaart waren samen (of om en om) aan een centrale tafel niet te missen voor 
elke bezoeker.

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/all-you-can-art-3/
http://jaarverslag.kunsthal.nl/educatie-en-talentontwikkeling/kunsthal-light/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/
https://youtu.be/NOtQ9Ynq72Y


AYCA beperkte zich hierbij niet tot de Kunsthal zelf. Met behulp van een SRV wagen, DenkTanks en 
verschillende partners als Stichting Laurens (ouderenzorg), Antes (daklozen- en verslavingszorg) en Het 
Zuiderpark College (VMBO), ging AYCA de verbinding aan met de bewoners van Rotterdamse wijken 
die normaal gesproken niet of weinig met elkaar, of met kunst en cultuur in aanraking komen. Bij elk van 
de drie partners realiseerden de kunstenaars een extra atelier waar ze samen met bewoners, studenten 
of patiënten werkten aan een site specific kunstwerk. Hierbij werden ook Summerschoolstudenten 
nauw betrokken, die op hun beurt bij de verschillende locaties ervaringen opdeden met het werken 
in een sociale context. Op hun beurt zijn de deelnemers van de verschillende partners ook weer 
aanwezig geweest in de Kunsthal. Het realiseren van deze verbindingen tussen mensen door middel 
van creativiteit en engagement zorgt voor een grote impact onder de deelnemers. Inclusiviteit is het 
toverwoord bij AYCA en dat laat zich duidelijk herkennen in het hele project.

All you can Art is inmiddels niet meer weg te denken uit het culturele landschap van Rotterdam. In de 
zomer van 2019 staat AYCA, onder de bezielende leiding van kunstenaars David Bade en Tirzo Martha, 
weer in de Kunsthal en trekt meer dan ooit de stad in met een eigen plek op Rotterdam-Zuid op twee 
locaties: Het Gemaal op Zuid en Groene Hilledijk 272-274. Kijk voor meer informatie op kunsthal.nl/
allyoucanart4

DIRECTIEWISSEL
Tegen de achtergrond van het gat tussen kunstvakonderwijs en presentatieplek ontstond tussen de 
directeuren van de Kunsthal en de Willem de Kooning Academie het idee om een maand van stoel 
te wisselen om zo deze problematiek vanuit het perspectief van de ander te kunnen benaderen. Een 
andere belangrijke doelstelling was het verder versterken van de duurzame relatie tussen de twee 
instellingen.

Door aan den lijve te ondervinden hoe een kunstacademie werkt en wat de studenten over dit onderwerp 
vertellen, is bij de directeur van de Kunsthal beter begrip ontstaan voor de uitdagingen van een 
kunstvakonderwijsinstelling. Andersom is het voor de directeur van de Willem de Kooning Academie veel 
duidelijker geworden hoe een (grote) instelling als de Kunsthal werkt, hoe wij tot onze programmering 
komen en hoe wij ons ‘life long learning’ educatieve aanbod samenstellen. Er is bewust voor gekozen 
het geen kortstondige stage te laten zijn, maar een langere periode – waarin letterlijk van stoel is 
geruild en alle verantwoordelijkheden van elkaar werden overgenomen. De wederzijdse observaties 
en ervaringen zijn publiekelijk in Rotterdam gedeeld en ook nog een keer met medewerkers van het 
ministerie van OC&W.

http://kunsthal.nl/allyoucanart4 
http://kunsthal.nl/allyoucanart4 


ORGANISATIE & PERSONEEL 
 
De organisatie van de Kunsthal bestaat sinds jaar en dag uit een relatief klein team. Om de organisatie 
minder kwetsbaar te maken en de slagkracht te vergroten is het personeelsbestand het afgelopen jaar 
op een paar cruciale onderdelen versterkt.

Om de vele extra activiteiten, zoals Kunsthal LIVE, in goede banen te leiden is begin 2018 een 
projectmedewerker Kunsthal LIVE aangenomen. Zij zal ook in 2019 aan de Kunsthal verbonden zijn. 
Eind 2018 is ook een projectmedewerker Tentoonstellingen aangenomen die de schakel vormt tussen 
curatoren, productie en logistiek. Hij is verantwoordelijk voor de overall planning, zodat de andere 
afdelingen zich meer op hun kerntaken kunnen richten.

DIVERSITEIT EN INCLUSIE
Niet alleen in de programmering en in de keuze van samenwerkende partners stonden diversiteit 
en inclusiviteit dit jaar centraal, maar ook in de invulling van vacatures. Nadat Mr Peter Drion was 
terug getreden uit de Raad van Toezicht, in verband met het verstrijken van zijn zittingstermijn, is 
hij opgevolgd door Mr Baharak Sabourian. Ook bij andere vacatures binnen het Kunsthal-team is 
geworven op meer diversiteit. Op 3 december is een junior curator aangenomen die verantwoordelijk 
is voor tentoonstellingen en presentaties met partners in de stad, en mede vorm gaat geven aan het 
diversiteitsbeleid.

ONDERNEMINGSRAAD
In september 2018 is een ondernemingsraad ingesteld. De medewerkers die, na een verkiezing, in de 
OR zijn benoemd, hebben onder leiding van een externe deskundige een inwerkprogramma gevolgd. Zij 
hebben hun eerste bijeenkomsten, onderling en met de directeur/bestuurder, gehad.

KUNSTHAL ALS ERVARINGSPLEK VOOR STAGIAIRES
De afdelingen veiligheidszaken, educatie en communicatie zijn ondersteund door stagiaires vanuit 
diverse opleidingen. Wij werken onder andere samen met het ROC Albeda College en de Willem de 
Kooning Academie.



GEBOUW 
Het iconische gebouw van Rem Koolhaas is nog altijd een trekpleister voor toeristen. In 2018 heeft de 
Kunsthal het gebouw uitgelicht met een kleine tentoonstelling. Ook is een leporelloboekje gemaakt met 
leuke weetjes over de geschiedenis, de architectuur en de kunstwerken rondom het gebouw. De ambitie 
blijft voor 2019 om het gebouw sterker te benutten en te promoten.

VERHUUR
Het gebruik van het Auditorium en het KunsthalLAB door externe partijen en de daaruit voortvloeiende 
inkomsten zijn ook in 2018 weer toegenomen. In 2018 heeft de Kunsthal geïnvesteerd in een structurele 
modernisering van met name de audiovisuele voorzieningen om het gebruik van deze ruimtes, zowel 
voor eigen programmering als voor gebruik door derden, nog beter te kunnen benutten.

CUSTOMER JOURNEY
De Kunsthal blijft investeren in de fysieke en online customer journey. Om de toegankelijkheid 
voor mensen met een beperking te verbeteren, is er samengewerkt met de Vereniging van 
Gehandicaptenorganisaties Rotterdam. Dit heeft in 2018, dankzij een gift van de Stichting Bevordering 
voor de Volkskracht, geresulteerd in een ringleiding voor doven en slechthorenden in het Auditorium. In 
de garderobe is een extra trapleuning aangebracht en een aantal trappen is van markering voorzien. 
Goed functionerende liften en een begaanbaar terras zijn natuurlijk ook voor deze groep mensen van 
groot belang. De audiovisuele infrastructuur van het Auditorium is ook gemoderniseerd met dank aan het 
Job Dura Fonds en een particuliere schenker. Op online vlak zijn de eerste stappen gezet met speciale 
e-ticketing en zichtbaarheid van evenementen op de website om online bezoekers meer service te 
bieden.

AMBITIES 2019
Op de planning staat om in 2019 de stoelen van het Auditorium te renoveren en de herinrichting van het 
entreegebied (winkel en kassa) aan te pakken. Dit hadden wij in 2018 willen doen, maar door de grote 
drukte is dat niet gelukt. Het doel is tweeledig: het verbeteren van de customer journey door een betere 
doorloop van bezoekers en verhoging van de opbrengsten door uitbreiding van het winkeloppervlak. 
Daarnaast staat een verbouwing van het kantoor gepland om de werkomstandigheden (klimaat, lucht, 
licht en bekabeling) aan de huidige normen voor een goede werkomgeving aan te passen.

Ook zal worden geïnvesteerd in de tentoonstellingsverlichting om te voldoen aan de eisen van onze 
inhoudelijke partners. Tevens zal hiermee een substantiële energiebesparing worden bereikt.



VERBETERING TOEGANKELIJKHEID
Voor een aantal andere gebouw gerelateerde zaken is de gemeente aan zet. Deze betreffen onder 
meer de verbetering van de toegankelijkheid, verlichting en routering van het Museumpark en in de 
Museumparkgarage, en de renovatie van het terras/plein tussen de Kunsthal en het Natuurhistorisch 
Museum. Vanwege het feit dat boomwortels de keien steeds verder omhoogduwen, is het plein en vooral 
het terras van het Kunsthalcafé lastig begaanbaar voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel 
zitten.

RONDLEIDINGEN
In 2018 zijn er 622 rondleidingen geboekt door tentoonstellingen en door het gebouw, bijna een 
verdubbeling ten opzichte van 2017. Bij de tentoonstellingen Hyperrealisme Sculptuur, Viktor&Rolf en 
Actie<->Reactie zijn de meeste rondleidingen geboekt.



GOVERNANCE
 
De toezichthoudende taken bij de Kunsthal worden vervuld door een Raad van Toezicht (RvT). Bestuur 
en toezicht verhouden zich tot elkaar conform het RvT-model, zoals beschreven in de Governance Code 
Cultuur (2016). De RvT is verantwoordelijk voor de instandhouding en continuïteit van de Kunsthal en 
vervult ten opzichte van de statutair directeur-bestuurder de werkgeversrol.

Binnen het kader van de jaarlijks door de RvT vastgestelde begroting is de directeur-bestuurder belast 
met het algemeen beleid, de strategie, programmering, organisatie van tentoonstellingen, marketing 
en communicatie, educatie en fondsenwerving/sponsoring. De zakelijk directeur is mede belast met 
het algemeen beleid en de strategie en daarnaast met governance en de algemene bedrijfsvoering 
(onderhoud, veiligheidszaken, personeel, financiën, horeca en winkel). In het algemeen ziet de RvT 
er op toe dat directie en staf op adequate wijze invulling geven aan de doelstellingen van de Kunsthal, 
zoals van tijd tot tijd in nauwe samenspraak tussen de RvT en de directie vastgesteld. De RvT stelt de 
jaarrekening vast.

De RvT is in 2018 vijf maal bijeengekomen. De voorzitter van de RvT en diverse RvT commissies 
worden door de directie regelmatig geïnformeerd over de gang van zaken. De RvT bespreekt met de 
directie de plannen die de organisatie ontwikkelt op inhoudelijk en financieel gebied. Op de expertise van 
de individuele raadsleden wordt regelmatig een beroep gedaan.

De Kunsthal bedankt accountant Mazars voor de bewezen diensten.

SAMENSTELLING RVT IN 2018
De RvT van de Kunsthal bestaat in 2018 uit zes leden inclusief de voorzitter. Bij het opstellen van 
een voordracht voor een nieuw lid gaat de RvT uit van een profielschets waarin de meest gewenste 
deskundigheden en andere kwalificaties zijn opgenomen.

• De heer Drs. A.J.M. Schakenbos (1957), voorzitter bestuurder Vestia
• De heer V.S. Mentzel (1945), voormalig staffotograaf NRC Handelsblad
• De heer S. P. Lubbers (1967), directeur van de Hollandia Groep
• Mevrouw Drs. B. E. M. Tetteroo (1969), lid Raad van Bestuur van Achmea
• De heer Drs. D.J. A. Dokman (1971), CCO CX Company
• De heer Mr. P.J.M. Drion (1947), partner Van Traa Advocaten N.V. (t/m 31/11/2018)
• Mevrouw Mr. B. Sabourian (1976), general counsel Nedspice Group (vanaf 01/12/2018)

De RvT als geheel beschikt over algemene en over meer specifieke, voor een museale instelling 
gewenste, competenties zoals: kennis van de culturele sector, financiële deskundigheid, commerciële 
kennis, technische/ict kennis, affiniteit met “het Rotterdamse”, een breed netwerk in het bedrijfsleven 
en de overheid, en ervaring met de besturing en inrichting van non-profit organisaties. Daarbij streeft 
de RvT naar diversiteit in zijn samenstelling met betrekking tot achtergrond, leeftijd, geslacht en 
competentie. Bij de invulling van nieuwe vacatures zal hier zeer specifiek op worden gelet.

De RvT kent een rooster van aftreden dat enerzijds doorstroming bewerkstelligt en anderzijds de 
continuïteit van het toezicht garandeert. De leden van de RvT worden benoemd voor een periode van 
vier jaar met een mogelijkheid voor herbenoeming van nog 4 jaar. De leden van de RvT zijn onbezoldigd. 
In 2018 is de heer Drion afgetreden en mevrouw Sabourian heeft hem opgevolgd. Zij heeft, evenals 
de heer Drion, een juridisch profiel. De RvT verwacht in 2019 de opvolger van de heer Mentzel te 
benoemen.



CULTURAL GOVERNANCE
De Governance Code Cultuur (2016) wordt door de RvT als richtlijn gebruikt bij het evalueren van 
zijn werkzaamheden en de samenwerking met de directeur/bestuurder. De in de code beschreven 
principes en ‘best practices’ worden toegepast. In september heeft voorafgaand aan de vergadering 
de externe zelfevaluatie plaatsgevonden. Deze is uitgevoerd onder begeleiding van het Nationaal 
Register. Voorafgaand aan de evaluatie is door de leden van de RvT en de directeur een vragenlijst 
ingevuld die heeft gediend als input voor het gesprek. Van de evaluatie is een verslag gemaakt waarin 
ontwikkelpunten zijn opgenomen. Zo werd aanbevolen om de taken van de commissies vast te leggen 
in charters/statuten en om de visie op toezicht en de governance code als vast onderdeel van de 
vergaderingen op te nemen.



NIET TE MISSEN IN 2019 

De Kunsthal heeft voor 2019 weer een prachtig en contrastrijk programma samengesteld dat in 
samenwerking met vele (inter)nationale partners tot stand komt. Van hedendaagse kunst uit de collectie 
van Rattan Chadha in Trouble in Paradise. Collection Rattan Chadha tot een ontdekkingstocht door de 
verschillende genres van sciencefiction in Science Fiction: A Journey into the Unknown

In het kader van Boijmans bij de Buren, georganiseerd vanwege de sluiting van Museum Boijmans Van 
Beuningen, programmeert de Kunsthal drie tentoonstellingen uit de collectie van het museum. Eerst 
Picasso op papier, dan de prenten van Giovanni Battista Piranesi en vervolgens schilderijen met als 
thema Landschappen.

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/troubleinparadise/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/sciencefiction/
https://www.boijmans.nl/boijmans-bij-de-buren
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/Picassooppapier/
https://youtu.be/ozVJeX9nTjc


In de zomer presenteren wij, samen met het Guggenheim Museum Bilbao, het Serralves Museum 
in Porto en kunstenaar Joana Vasconcelos, een groots overzicht van haar werk. Haar internationale 
reputatie rijst snel en we zijn blij dat we de tentoonstelling I’m Your Mirror met zulke prestigieuze partners 
kunnen maken.

We verheugen ons enorm op de HipHop tentoonstelling die we maken in samenwerking met het 
HipHopHuis, gastcurator Lee Stuart en tal van andere mensen uit de internationale scene.

All you can Art gaat door. Een diepgaande samenwerking van de Kunsthal met Instituto Buena Bista 
(IBB) Curaçao, is na drie succesvolle edities niet meer weg te denken uit het culturele landschap van 
Rotterdam. In de zomer van 2019 staat AYCA, onder de bezielende leiding van kunstenaars David Bade 
en Tirzo Martha, weer in de Kunsthal en trekt meer dan ooit de stad in met een eigen plek op Rotterdam-
Zuid.

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/vasconcelos/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/hiphop/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/allyoucanart4/


De uitsmijter van het jaar is het grote overzicht van de Franse maker Thierry Mugler in de tentoonstelling 
Thierry Mugler: Couturissime, geïnitieerd en geproduceerd door het Montreal Museum of Fine Arts 
(MMFA) in samenwerking met Clarins Group en Maison Mugler. Het belooft spectaculair te worden.

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/thierrymugler/


PROGRAMMA 2018
Met haar gevarieerde tentoonstellings- en activiteitenprogramma positioneert de Kunsthal zich al 
jaren als een publieksvriendelijk museum voor alle doelgroepen: van fashionista’s tot kunst- en 
muziekliefhebbers, van surfers tot senioren, design freaks tot families en talrijke jongeren. In 2018 leidt 
het tentoonstellingsprogramma samen met talrijke events en speciale activiteiten tot een recordaantal 
bezoekers van 420.000 aan de Kunsthal en 30.000 aan alle buitenevents.

Uit publieksonderzoeken volgt dat de Kunsthal voor haar totale programma in 2018 een 8,2 scoort, 
met uitschieters van 8,9 voor Hyperrealisme Sculptuur, 8,9 voor Viktor&Rolf, en een 8,6 voor 
Actie<->Reactie. Ook evenementen als Kunsthallucinaties en Kunsthal LIVE op Zondag scoren 
bovengemiddeld hoog met respectievelijk 8,8 en 8,5.

REACTIES PUBLIEK TENTOONSTELLINGEN 2018
Tijdens de laatste weken van de jubileumtentoonstelling Paul Delvaux. Meester van de droom ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Kunsthal, opent de tentoonstelling Michael Kvium. Circus 
Europa tijdens Art Rotterdam 2018. Kvium focust op de situatie in Europa, schetst het politieke toneel en 
het dagelijkse leven als in een circus-show, en stelt in zijn werk ongemakkelijke vragen.

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/hyperrealisme-sculptuur/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/viktorrolf-fashion-artists-25-years/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/actie-reactie/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/kunsthallucinaties/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/kunsthal-live-op-zondag/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/paul-delvaux/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/michael-kvium/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/michael-kvium/


Samen met de zeer succesvolle tentoonstelling Hyperrealisme Sculptuur, over vijftig jaar 
hyperrealistische beeldhouwkunst, brengt het voorjaarsprogramma tot onze grote verrassing ruim 
250.000 bezoekers op de been. Ongelofelijk veel bezoekers zijn gefascineerd door de bijna levensechte 
sculpturen.

De spetterende opening van de tentoonstelling Viktor&Rolf: Fashion Artists 25 Years op 25 mei in 
aanwezigheid van Prinses Mabel, Viktor&Rolf en vele gasten zorgt voor ongelofelijk veel (inter)nationale 
media-aandacht en feestelijke foto’s van bezoekers op de catwalk.

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/hyperrealisme-sculptuur/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/viktorrolf-fashion-artists-25-years/


De derde zomereditie van All you can Art levert veel inspiratie, creativiteit en bijzondere ontmoetingen 
op. Dit jaar is de Summerschool ook opengesteld voor oudere deelnemers. Een gemêleerde groep 
gemotiveerde studenten tussen 18 en 50 jaar is zes weken aan de slag onder de bezielende leiding 
van David Bade, Tirzo Martha en artist-in residence kunstenaars van IBB. In de Kunsthal en op locatie 
wordt samengewerkt met cliënten van Stichting Laurens en Antes en met leerlingen van het Zuiderpark 
College.

Ons publiek is soms verwonderd door dit grote atelier op zaal, doet mee met een activiteit of gaat in 
gesprek met een kunstenaar of student. Het is ook de tijd dat veel internationale toeristen de Kunsthal 
aandoen.

All you can Art gaat door in 2019! Het project is inmiddels niet meer weg te denken uit het culturele 
landschap van Rotterdam. In de zomer van 2019 staat AYCA, onder de bezielende leiding van 
kunstenaars David Bade en Tirzo Martha, weer in de Kunsthal en trekt meer dan ooit de stad in met een 
eigen plek op Rotterdam-Zuid op twee locaties: Het Gemaal op Zuid en Groene Hilledijk 272-274.

 
Het najaar brengt met de hoogwaardige kunsttentoonstelling Actie<->Reactie. 100 jaar kinetische kunst, 
in samenwerking met het Grand Palais en de Franse gastcurator Serge Lemoine (voormalig president-
directeur Musée d’Orsay en emeritus hoogleraar aan de Sorbonne Universiteit van Parijs) en Marianne 
Le Pommeré (kunsthistoricus), veel kunstliefhebbers op de been. De flikkerende, bewegende en 
draaiende kunstwerken uit de tentoonstelling lokken veel reacties uit op social media.

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/all-you-can-art-3/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/actie-reactie/


De tentoonstellingen De donkere kant van Dick Bruna en Hugo Claus, con amore bieden context en 
meer inzicht in de werelden van tekenaar Dick Bruna en schrijver Hugo Claus. Stephan Vanfleteren laat 
zich in de tentoonstelling Surf Tribe zien als een begenadigd fotograaf met zijn portretten van surfhelden 
over de hele wereld.

 
Met Rotterdamse partners zoals Groot Handelsgebouw, Poetry International, het Stadsarchief en het 
CBK is samengewerkt aan kleinere pareltjes van tentoonstellingen zoals Ik sta hier goed. 65 jaar Groot 
Handelsgebouw, Maaskant getekend en Poetry of a Nation/The Nation of Poetry door KAMP HORST

En in Kunsthal Light zorgen getalenteerde kunstenaars Gijs van Lith, Nazif Lopulissa en Willem 
Besselink voor bijzondere ‘site specific’ installaties die voor iedereen langs de hellingbaan, dus ook 
voor toevallige passanten, te zien zijn. De etalage als visitekaartje om vooral ook eens binnen te komen 
kijken.

Kijk voor het gehele overzicht van alle tentoonstellingen in 2018 op de tijdlijn van onze website.

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/de-donkere-kant-van-dick-bruna/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/hugo-claus/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/surf-tribe/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/Groothandelsgebouw/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/Groothandelsgebouw/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/maaskantgetekend/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/poetry-artgallerytour2018/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/gijs-van-lith/
http://Nazif Lopulissa
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/kunsthal-light-19/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/kunsthal-light-19/
https://www.kunsthal.nl/nl/#tijdlijn-2018-04


KUNSTHALPUBLIEK
Van fashionista’s tot surfers en van designfreaks tot literatuurliefhebbers – het leek wel of iedereen in 
2018 naar de Kunsthal kwam. Daarmee gaf het publiek de Kunsthal het allermooiste cadeau dat ze zich 
kon wensen voor haar 25e verjaardag: een nieuw record. Twintig jaar geleden, in 1998, had de Kunsthal 
334.000 bezoekers en dat bleef heel lang het drukste jaar. Maar dit jaar kwamen er nog veel meer 
bezoekers bij. Met 420.000 bezoekers leverde dat een gemiddelde van zo’n 1.200 bezoekers per dag – 
of ruim 170 per uur als je even doorrekent. Ongelooflijk!

Met zoveel mensen werd 2018 niet alleen een record – het voelde ook als een groot feest. Een feest dat 
we samen vierden, in tentoonstellingen als Hyperrealisme Sculptuur, Viktor&Rolf en Actie ↔ Reactie. 
Met dansen tijdens Kunsthal LIVE, verwondering over het gezichtsbedrog tijdens Kunsthallucinaties 
en ademloos kijken naar Daan Roosegaardes WATERLICHT in het Museumpark. In HAL 4 heeft de 
Kunsthal in december alle hoogtepunten van het afgelopen jaar op een rijtje gezet, in een tentoonstelling 
met de titel ‘Dank je wel, lief publiek’. We hopen dat jullie net zulke mooie herinneringen aan 2018 
hebben als wij.

KUNSTHALPUBLIEK
In 2018 ontvangt de Kunsthal 420.000 bezoekers, waarvan circa 30% nieuw publiek dat voor het eerst 
de Kunsthal bezoekt. Daarnaast trekken WATERLICHT en de andere activiteiten buiten, zoals Kunsthal 
LIVE OP ZONDAG, ca 30.000 bezoekers. Gemiddeld bestaat het publiek uit 63% vrouw, 37% man en 
komt ca 15% uit het buitenland, 17% uit Rotterdam, 10% uit de regio en 58% uit de rest van Nederland. 
Het opleidingsniveau is 64% hoog-, 31% middelbaar en 5% praktisch opgeleid. De bezoekerskenmerken 
variëren naar gelang het programma en de tijd van het jaar. Veel bezoekers geven aan specifiek 
te komen voor de hoofdtentoonstellingen: Hyperrealisme Sculptuur (82%), Viktor&Rolf (67%), 
Actie<>Reactie (72%) en Surf Tribe (57%). Ongeveer 40% bezoekt ook de horeca en de Kunsthalwinkel.

De Kunsthal besteedt veel aandacht aan het verbinden van nieuw publiek en het behouden van onze 
reguliere bezoekers. Hiertoe onderneemt de Kunsthal verschillende acties, zoals het luisteren naar haar 
bezoekers en het investeren in de fysieke en online customer journey. Lees meer hierover bij Gebouw



INNOVATIEF & VERNIEUWEND
De Kunsthal groeit in haar rol als innovator. Innovatieve denkkracht wordt ingezet om nieuwe 
financieringsvormen te vinden, invulling te geven aan engagement en het bereiken van mensen die 
nauwelijks met kunst en cultuur in aanraking komen, nieuwe inhoudelijke concepten uit te werken met 
behulp van technologische mogelijkheden en spraakmakende marketingstrategieën te ontwikkelen.

KUNSTHAL LIVE
Vernieuwend is de introductie van Kunsthal LIVE, onze randprogrammering die het uiterlijk heeft van 
een reeks evenementen, maar feitelijk een strategie is met als belangrijkste doel het aanspreken 
en engageren van een breed en divers publiek. Om dit voor elkaar te krijgen wordt Kunsthal LIVE 
geprogrammeerd naar bezoekersmotivatie en niet zozeer naar specifieke doelgroepen. Deze motivaties 
zijn leren, vermaken en verrijken, die afzonderlijk en samen leidend zijn bij de activiteiten. Het 
programma haakt aan bij de tentoonstellingen en bestaat ook uit eigen evenementen. Kunsthal LIVE 
komt tot stand door intensieve samenwerking met verschillende partners.

Kunsthal LIVE wordt als eigen label, onder de paraplu van het Kunsthalmerk, gepositioneerd. Drie 
voorbeelden van Kunsthal LIVE:

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/kunsthal-live/


Bij Hyperrealisme Sculptuur werd tijdens The Perfect Night, een talkshow op zaal, het menselijk lichaam 
onder de loep genomen, evenals de geschiedenis van onze lichamelijke integriteit en de toekomst van 
het mensbeeld. De rol en positie van de LBGT gemeenschap, met spokes person en queer activist Non 
La Decadence, stond centraal. De uitzending werd gemaakt met Operator, en Rotterdams radiokanaal 
dat de hele avond integraal streamde via haar eigen website, Facebook en andere sociale media en via 
kanalen van de Kunsthal. De avond ging over in een exclusief feest.
 
Bij Afrovibes Take Over is het Auditorium volledig overgenomen door Afrikaanse en Nederlandse 
makers voor een dag vol mode, dans, muziek en film. Een evenement waarin ontmoetingen worden 
gestimuleerd en nieuwe doelgroepen kennis maken met de Kunsthal.

Op zes zondagen in juli en augustus organiseerde de Kunsthal in en vooral buiten de Kunsthal, het 
gratis toegankelijke festival Kunsthal LIVE OP ZONDAG. Een festival met muziek, een stads-safari 
door het Museumpark, een kinderprogramma, muzikale optredens, salsa, het All you can Art-atelier 
en rondleidingen in de Kunsthal. Dit festival legt de verbinding tussen binnen en buiten. Op de 
buitenprogrammering komen veelal nieuwe bezoekers af die verleid worden om naar binnen te gaan, 
terwijl de (reguliere) tentoonstellingsbezoeker verrast wordt door de buitenprogrammering.
 
De Kunsthal geeft ook aandacht aan de relatie tussen ‘Art + Technology’, zowel in haar strategie 
als ook in haar programmering. Want technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. In 2018 
organiseerde de Kunsthal in het kader van ‘Art+Technology’ het driedaagse evenement POST HUMAN 
DAYS waar samen met publiek een blik geworpen in de toekomst van het mens zijn. ‘Hoe ver kan 
technologie ons mensbeeld oprekken?’ De workshops, lezingen en presentaties door onder andere 
kunstenaar Floris Kaayk en Lucas Evers, hoofd van WAAG Open Wetlab, werden goed bezocht. 
Dit evenement is een succesvol vervolg op de DIGITAL DAYS in 2017, toen ter gelegenheid van de 
tentoonstelling HUMAN DIGITAL in de Kunsthal vijf dagen lang de relatie tussen mens en technologie 
centraal stond.

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/the-perfect-night-2/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/afrovibestakeover/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/kunsthal-live-op-zondag/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/art-technology-post-human-days/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/art-technology-post-human-days/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/digital-days/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/human-digital-symbiotic-love-affair/


EVENTS EN ACTIVITEITEN
Dit jaar is veel tijd en energie geïnvesteerd in de nieuwe programmering en in het verhogen van de 
aantrekkelijkheid van het Museumpark. Met het park als podium en ontmoetingsplek voor publiek en 
culturele partners in de stad versterken we duurzame relaties met culturele partners, bereiken we nieuw 
publiek en bieden we een multidisciplinair (rand)programma dat net zo veelzijdig en contrastrijk is als het 
tentoonstellingsprogramma.

De Kunsthal werkte weer samen met talrijke inhoudelijke partners zoals het International Film Festival 
Rotterdam (IFFR), Afrovibes, Operator Radio, Willem de Kooning Academie, Het Doelen Ensemble 
en de Rotterdam Running Crew aan sprankelende publieksevenementen als het Hyper Weekend, 
The Perfect Night, Naked Tour, MASH-UP!, Masterclasses, Artists Talks, de Kunstbuzz, de Kunsthal 
Night Light Run, het Kunsthallucinatieweekend en de nieuwste activiteit See you later, Illustrator!, waar 
kinderen een beeldverhaal maken samen met een dichter en een illustrator.

Daarnaast zijn er talrijke activiteiten zoals workshops, filmvoorstellingen, ontbijtconcerten, familietours, 
lezingen en All you can Art DenkTanks georganiseerd.

NAKED TOUR
De Kunsthal heeft een voorbeeldfunctie in het ontwikkelen van bijzondere formats om kunst en cultuur 
om andere manieren te beleven en specifieke doelgroepen te trekken. Sinds 2017 werkt de Kunsthal 
samen met Naturisten Federatie Nederland (NFN) in het organiseren van ‘Naked Tours’ passend 
bij specifieke tentoonstellingen. Na een succesvolle editie in 2017 tijdens de Robert Mapplethorpe 

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/DenkTank-kunstenaar-is-een-beroep/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/naked-tour/


tentoonstelling, zijn er in 2018 vanwege grote belangstelling tijdens Hyperrealisme Sculptuur zelfs twee 
Naked Tours georganiseerd. Deze activiteit zal jaarlijks gecontinueerd worden.

MASH-UP!
Kunsthal Rotterdam en International Film Festival Rotterdam sloegen voor de vijfde keer op rij de 
handen ineen voor MASH-UP! Ook in deze jubileumeditie betekent dat een unieke voorpremière van de 
prijswinnende film Girl van de Vlaamse filmaker Lukas Dhont, een bezoek aan de tentoonstelling Actie 
<> Reactie. 100 jaar kinetische kunst en een feest in het Kunsthalcafé, waar het vijfjarige samenwerking 
tussen IFFR en de Kunsthal werd gevierd met DJ Git Hyper en een optreden van Luka.

 
KUNSTHALLUCINATIES
Tijdens het KunsthallucinatieWeekend op 17 en 18 november 2018 verzorgt het Doelen Ensemble 
een opvoering van werk van componist Györgi Ligeti gerelateerd aan het werk van Heinz Mack, een 
documentaire over Alexander Calder wordt vertoond, en er zijn rondleidingen door Actie<->Reactie en 
een lezing over kinetische kunst. Op zondag treedt illusionist Victor Mids van het populaire programma 
Mindf*ck op voor een overvolle zaal, geeft professor Tjeerd de Faber van Het Oogziekenhuis Rotterdam 
een lezing over de werking van het oog, in het kader van de illusie van het zien of juist niet zien, en kan 
doorlopend op het plein voor de Kunsthal gebouwd worden aan een Super Mobile.

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/naked-tour-hyperrealisme/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/kunsthallucinaties/
https://youtu.be/16elLQFLzX0


SEE YOU LATER, ILLUSTRATOR!
See you later, Illustrator! is een nieuwe Kunsthal LIVE activiteit speciaal gericht op kinderen, en 
voor jonge tekenaars in de dop. Een illustrator en een dichter gaan aan de slag en maken samen 
met kinderen tussen de 6 en 12 jaar een beeldverhaal. See you later, Illustrator! is in 2018 driemaal 
georganiseerd. Het is een succesvol interactief evenement gebleken, waarbij circa 100 kinderen per 
editie hun fantasie de vrije loop lieten samen met hun ouders in het Auditorium. Kinderen kregen een 
speciaal tekenboekje en alle kinderen krijgen het definitieve beeldverhaal in de vorm van een kleurplaat 
mee naar huis. In 2019 wordt deze activiteit gecontinueerd.

Slechts enkele activiteiten zijn hier uitgelicht. Kijk voor alle evenementen op kunsthal.nl/activiteiten

2018

Rotterdam

Nationaal

Ik sta hier goed
65 jaar Groot 
Handelsgebouw 

Maaskant getekend

Eli Dijkers
Chinese reis

Architectuur, 
design en mode

Fotografie Beeldende kunst Talentontwikkeling Diversen

Poetry of a 
Nation / the 
Nation of Poetry – 
KAMP HORST

WATERLICHT
Daan Roosegaarde
(site specific werk in 
Museumpark)

Kunsthal Light #18 
Nazif Lopulissa
Playgrounds

Kunsthal Light #19
Willem Besselink
Dubbelganger

Events/lezingen/tours o.a.: **Kunsthal LIVE evenementen o.a.:

Masterclass Melanie Bonajo
9 februari

Art & Technology: Post Human Days
24 & 25 maart

Hyper Weekend
14 & 15 april

Masterclass Michael Kvium
26 april

Kunsthal x Operator: The Perfect Night
11 mei

All you can Art 3: DenkTank 
Kunstenaar is een beroep
28 juni

Kunsthal LIVE OP ZONDAG:
zondag 1 juli
zondag 8 juli
zondag 15 juli
zondag 22 juli
Zondag 29 juli
Zondag 5 augustus

All you can Art 3: DenkTank
IMPACTMETING: WTF!?!  
21 augustus

Kunsthal x Operator: The Perfect Night
7 september

Masterclass Viktor & Rolf
13 september

Kunsthal x IFFR MASH-UP!  
12 oktober

Afrovibes Take Over
14 oktober 

Masterclass Daan Roosegaarde
24 oktober

See you later, Illlustrator!
26 oktober

KunsthallucinatieWeekend
17 & 18 november

See you later, Illustrator!
30 november

Masterclass Stephan Vanfleteren
13 december

See you later, Illustrator!
28 december

Ontbijtconcert & Tour Paul Delvaux
21 januari & 25 februari

Kunsthal & Art Rotterdam: Michael Kvium
8 februari

Workshop ‘Aquarel’
21 februari

A Night at the Circus (Museumnacht 010)
3 maart

Workshop ‘Realisme met acrylverf’ 
29 maart & 17 april

Artist Tours ‘Hyperrealisme Sculptuur’ door 
John DeAndrea, Evan Penny en Zharko 
Basheski 
11 maart

Meimaand Bijmaand

Artist Talk & Booksigning: Viktor & Rolf
26 mei

ING Kunstbuzz
29 mei, 25 sept, 9 okt, 6 nov

Naked Tours Hyperrealisme Sculptuur
2 & 23 juni

Rotterdamse Dakendagen
2 & 3 juni

Artist Talk Nazif Lopulissa
14 juli

Workshop Intuïtief fotograferen
1, 15, 19 juli

Instaptours ‘Dick Bruna’
18 & 19 augustus

Museumpark Vriendendag
26 augustus

All you can Art 3 - De Finissage
26 augustus

Special Tour & Booksigning
Stephan Vanfleteren
21 oktober

Workshops Objectivity
17 & 18 november

Kunsthal Zakenkring i.sm. VNO & NCW
20 november 

Kunsthal Night Light Run
21 november

Artist Talk Willem Besselink
15 december

De donkere kant van 
Dick Bruna

Viktor & Rolf: 
Fashion Artists 25 
Years

Jeroen Oerlemans Prix de Rome 
Beeldende Kunst 2017

All you can Art 3
Atelier met IBB

Kunsthal Light #17 
Gijs van Lith
Thinner Spirits

All you can Art 
Summerschool 2018

Hugo Claus, 
Con amore

Kunsthal LIVE *

Kunsthal LIVE OP 
ZONDAG*

Internationaal Objectivity
The Art of Useful 
Things

Surf Tribe 
Stephan Vanfleteren

T-shirt Truth

Michael Kvium 
Circus Europa

Hyperrealisme 
Sculptuur

Actie<->Reactie
100 jaar kinetische 
kunst

Bedankt, lief publiek

Tentoonstellingen en events Kunsthal Rotterdam 2018 (exclusief openingen, ontvangsten en vakantieactiviteiten)

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/


INTERNATIONAAL
De Kunsthal heeft in overleg met Stichting Droom & Daad de strategische keuze gemaakt om tenminste 
één hoofdtentoonstelling per jaar met een gerenommeerde internationale partner te maken. Deze keuze 
is onderdeel van onze algemene strategie om drie, in plaats van twee, hoofdtentoonstellingen per jaar te 
programmeren. Deze tentoonstellingen vormen de ruggengraat van onze programmering en zorgen voor 
een constante bezoekersstroom. Deze strategie is vorig jaar en dit jaar succesvol gebleken en hebben 
wij onder meer dankzij de steun van Stichting Droom & Daad kunnen verwezenlijken.

In 2018 hebben vooral de drie hoofdtentoonstellingen, Hyperrealisme Sculptuur, Viktor &Rolf: Fashion 
Artists 25 Years en Actie<->Reactie. 100 jaar kinetische kunst bijgedragen aan onze internationale 
profilering. Twee van deze tentoonstellingen werden met gerenommeerde buitenlandse partners 
gemaakt: Hyperrealisme Sculptuur met het Institut für Kulturaustausch uit Tübingen en Actie<->Reactie 
met het Grand Palais in Parijs.

Bij beide tentoonstellingen en ook bij Viktor&Rolf waren werken te zien uit collecties van vooraanstaande 
nationale en internationale musea en verzamelaars. Daarnaast trokken deze tentoonstellingen 
veel buitenlandse bezoekers en zeer veel aandacht in de internationale media (zie ook bij FACT & 
FIGURES).

TOERISTEN
Er komen steeds meer internationale bezoekers naar de Kunsthal, met pieken in de zomermaanden. 
Naast het programma is ook het iconische gebouw van Rem Koolhaas zelf een grote trekpleister voor 
toeristen en buitenlandse studenten. In 2018 waren het vooral Belgen, Duitsers, Japanners, Chinezen 
en Koreanen en daarnaast buitenlandse studenten in het algemeen. Enkele kenmerken van deze 
doelgroep: hoog opgeleid en beduidend jonger. Meer respondenten geven aan specifiek voor het 
gebouw te komen. Een groot deel van de buitenlandse bezoekers is zeer lovend over de Kunsthal 
en geeft hoge rapportcijfers voor het inspirerende programma. Ook vindt men de Kunsthal zeer 
aanbevelingswaardig.



PUBLICATIES
De Kunsthal heeft in 2018 verschillende catalogi gepubliceerd bij haar tentoonstellingsprogramma. 
De catalogus ‘Hyperrealisme: Sculptuur’ werd in samenwerking met Uitgeverij Waanders & de Kunst 
gemaakt. Bij Viktor&Rolf verscheen in samenwerking met nai010 uitgevers de jubileumpublicatie 
‘Viktor&Rolf: Fashion Artists 25 Years’, samengesteld door gastcurator Thierry-Maxime Loriot. 
Evenals een edition met gesigneerde C-print van Viktor&Rolf en een speciaal kinderboek ‘Viktor&Rolf 
Modekunstenaars, een tekenboek voor kinderen’. In het najaar verscheen in samenwerking met 
Uitgeverij Lannoo de rijk geïllustreerde catalogus ‘Actie<->Reactie. 100 jaar kinetische kunst’ met 
bijdragen van Serge Lemoine en Marianne Le Pommeré. Ook maakten wij een leporello met highlights 
over de architectuur van het Kunsthalgebouw, een All you can Art brochure en kleine boekjes die het 
proces van de site specific installaties van Kunsthal Light kunstenaars Gijs van Lith, Nazif Lopulissa en 
Willem Besselink vastleggen.



KUNSTHAL & ONDERNEMEN
Onze dank is groot! Ook dit jaar is de Kunsthal weer genereus ondersteund door diverse lokale en 
nationale fondsen, bedrijven en de Gemeente Rotterdam. Het aantal particuliere giften stijgt gestaag 
en de inkomsten uit sponsor- en fondsenwerving nemen toe. Daarnaast ontvangt de Kunsthal diverse 
bijdragen die voor meerdere jaren zijn toegezegd. Lees meer over onze partners bij Kunsthal & 
Samenwerken.

EIGEN INKOMEN VERSUS SUBSIDIE
In 2018 bedroeg het aandeel eigen inkomsten van Kunsthal 67% ten opzicht van de subsidie van de 
gemeente Rotterdam. De eigen inkomsten bestaan uit entreegelden, winkelverkopen, horecaomzet en 
giften van sponsoren, fondsen, loterijen en particuliere donoren.

In 2018 heeft de Kunsthal haar tariefstructuur gewijzigd. De reguliere prijs voor volwassenen werd 
van €12 naar €14 verhoogd en het kindertarief van €2 werd afgeschaft. Kinderen tot 18 jaar mogen 
vanaf 2018 gratis naar binnen; ook in schoolverband. De administratiekosten bij online tickets werden 
eveneens afgeschaft. Door de nieuwe tariefstructuur sluit de Kunsthal beter aan bij de huidige 
marktconforme tarieven voor museumbezoek. De verhoogde entreeprijs is nog steeds lager dan in veel 
andere musea, omdat de Kunsthal zo laagdrempelig mogelijk wil blijven voor haar brede publiek. De 
tariefswijziging heeft ook het beoogde positieve effect gehad op de ontwikkeling van de eigen inkomsten.

CASHLESS
Met ingang van april 2018 is de Kunsthal Rotterdam overgegaan op cashless betalingsmethoden met 
het oog op duurzaamheid en veiligheid. Het is mogelijk om met een pinpas, MasterCard of VISA card te 
betalen. Betalen voor een hapje of drankje in het Kunsthalcafé kan nog wel contant. Het over gaan op 
cashless betalen heeft tot meer efficiency geleid en is door onze bezoekers positief ontvangen.



COMMERCIELE VERHUUR
Het gebruik van het Auditorium en het KunsthalLAB en de daaruit voortvloeiende inkomsten zijn in 2018 
opnieuw toegenomen. Zo werden de afscheidsbijeenkomsten van Jan-Peter Balkende als voorzitter van 
de International Advisory Board en die van Pex Langeberg als wethouder van Cultuur in de Kunsthal 
gehouden. Er waren bijeenkomsten van onder andere VanTraa Advocaten, Stedin, ASIS Benelux, 
ING, HAL Investments, Achmea, ASN Bank, Hollandia Services, Erasmus MC 010 Zakenvrouwen 
en de uitreikingen van de Job Dura Prijs en de Maaskant Prijs vonden plaats in het Auditorium. 
Wij streven naar verbindingen met het bedrijfsleven in de stad, met kwalitatieve en inspirerende 
netwerkbijeenkomsten, en naar een verdere groei van de inkomsten. Deze groei is begrensd door het 
gebruik van het Auditorium voor ons inhoudelijke programma.

WINKEL
De Kunsthalwinkel kende ook een beter resultaat dan in 2017. Naast de vaste winkel waren er twee 
Pop-up shops – tijdelijke winkels voor de duur van een tentoonstelling – waar producten worden 
verkocht die in het teken van (het onderwerp van) de tentoonstelling. In 2018 stonden de Pop-up shops 
in het teken van Viktor&Rolf en Actie<->Reactie. De stijging van inkomsten is het gevolg van de hogere 
bezoekersaantallen en de verkoop van meer zelf ontwikkelde merchandise. Hierop zitten hogere marges 
dan op ingekochte producten.

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/viktorrolf-fashion-artists-25-years/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/actie-reactie/


HORECA
De horeca had een zeer goed jaar door de hoge bezoekersaantallen. De uitbreidingsvergunning voor het 
terras heeft in deze prachtige zomer zijn waarde bewezen.

ECONOMISCHE SPIN-OFF
De economische spin-off van culturele instellingen zoals de Kunsthal waar de stad Rotterdam van 
profiteert is van grote waarde. Uit eigen publieksonderzoek blijkt dat circa 70% van het Kunsthalpubliek 
in 2018 hun bezoek combineert met o.a. winkelen, horeca, hotelovernachting en/of bezoek aan andere 
attracties. De bestedingsimpuls aan de stad bedroeg in 2018 meer dan € 15,5 miljoen.

WERKGELEGENHEID
De Kunsthal draagt bij aan de werkgelegenheid in de stad Rotterdam. Zij verschaft werk aan tientallen 
Rotterdamse ZZP-ers, leveranciers, bedrijven en detailhandel, door de inrichting, opbouw en vormgeving 
van tentoonstellingen, organisatie en productie van evenementen en marketingactiviteiten.

PUBLIEKSONDERZOEKEN
De Kunsthal werkt voortdurend aan verbreding en vergroting van haar publiek. Om kennis over het 
publiek te vergaren, maakt de Kunsthal gebruik van verschillende bronnen. In 2018 is de Kunsthal 
weer aangesloten bij het Continue Bezoekersonderzoek van Hendrik Beerda, om beter te kunnen 
benchmarken ten aanzien van (kunst)musea die meedoen met dit onderzoek.

Daarnaast zijn anonieme gegevens van Rotterdampas en Museumkaart geanalyseerd evenals 
anonieme data uit verkochte e-tickets aangeleverd voor het postcodeonderzoek van Rotterdam 



Festivals. Via het dashboard van Rotterdam Festivals maakt de Kunsthal gebruik van het Mosaic-model 
om meer inzicht in haar doelgroepen te krijgen, de juiste communicatiekanalen te identificeren om deze 
te bereiken en om mogelijke samenwerkingsverbanden te initiëren.

Ook ontvangt de Kunsthal anonieme data uit de photobooth, waar zij in combinatie met de andere 
data steeds beter inzicht krijgt in wie de Kunsthal bezoeker is en het monitoren van nieuw publiek. De 
Kunsthal trekt jaarlijks meer dan 30% nieuw publiek, vaak gerelateerd aan specifieke tentoonstelling. 
Met nieuw publiek wordt bedoeld mensen die niet eerder een bezoek aan de Kunsthal hebben gebracht.



KUNSTHAL EN PARTNERSHIPS
De Kunsthal heeft een belangrijke functie in het ontsluiten van bijzondere collecties voor een breed 
publiek. Zij fungeert vaak als platform voor diverse musea, kunstenaars, particuliere verzamelaars en 
maatschappelijke of culturele instellingen. Een goed voorbeeld van een particuliere verzameling is de 
tentoonstelling Objectivity. The art of Useful Things, het resultaat van de verzamelwoede van de Britse 
designdocent en architect David Usborne. Ook de samenwerking met het Groot Handelsgebouw rondom 
de 65-jarige jubileum viering, de uitreiking van de Maaskantprijs en All you can Art verdienen vermelding 
in dit opzicht.

HOOFDSPONSOR – ING
ING is sinds 2015 hoofdsponsor van de Kunsthal. Onze gezamenlijke missie is kunst en cultuur voor een 
breed publiek toegankelijk te maken. Onze visie “Door beter te leren kijken, kan je meer zien” dragen we 
samen uit en vertaalt zich in een samenwerking die zich laat kenmerken door een grote verscheidenheid 
aan activiteiten. Een van de belangrijkste onderdelen van het hoofdsponsorschap is dat ING het 
busvervoer mogelijk maakt van Rotterdamse scholieren die anders niet naar de Kunsthal komen. In 
2018 werden vijf Kunstbuzzen georganiseerd die ongeveer 750 jongeren naar de Kunsthal brachten. 
Er werd intensief samengewerkt rondom de tentoonstelling Viktor&Rolf. Zo werd er een Viktor&Rolf 
ING betaalpas ontworpen, kleurden speciale Viktor&Rolf-ING tasjes Rotterdam rood en was de ING 
Photobooth een hit bij jong en oud. De Kunsthal is ING dankbaar voor haar niet aflatende steun en de 
inspirerende samenwerking.

 

http://jaarverslag.kunsthal.nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/Objectivity/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/Groothandelsgebouw/


BEGUNSTIGER – BANKGIRO LOTERIJ
De belangrijkste begunstiger van de Kunsthal is de BankGiro Loterij. Naast een jaarlijkse vaste bijdrage 
kunnen bezoekers die de Kunsthal een warm hart toedragen ‘geoormerkt’ met de loterij meespelen. 
Zij kopen dan een lot bij hun bezoek aan de Kunsthal. Via dit geoormerkt werven hebben wij dit jaar 
ruim € 240.000,- ontvangen. De Kunsthal is gratis toegankelijk met een BankGiro Loterij VIP-pas en 
organiseert jaarlijks meerdere bijeenkomsten voor de deelnemers. 2018 was het eerste jaar (van drie) 
waarin wij met de toegekende extra projectbijdrage van € 350.000,- Kunsthal Live op Zondag hebben 
kunnen organiseren. Dit was een groot succes, zowel voor de Kunsthal als het Museumpark. In 2019 
organiseren wij de tweede editie. Ook heeft de BankGiro Loterij een extra bijdrage geleverd aan de 
tentoonstelling Viktor&Rolf. De Kunsthal is de BankGiro Loterij en haar deelnemers bijzonder dankbaar 
en kijkt uit naar verdere samenwerking in 2019.

FONDSEN EN SPONSORS
De Kunsthal wordt jaarlijks door vele fondsen gesteund. In 2018 was de steun van Stichting Droom & 
Daad aan de internationale samenwerking met het Grand Palais bij Actie<->Reactie van groot belang 
voor de verdere internationale positionering van de Kunsthal. Het VSBfonds deed een substantiële 
bijdrage voor het vernieuwende Kunsthal LIVE. Wij zijn Stichting Droom en Daad en het VSBfonds 
zeer erkentelijk voor hun visie en durf. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij graag naar de 
jaarrekening. Wij zijn alle fondsen die een bijdrage hebben gedaan aan de Kunsthal in 2018 dankbaar. 
En hopen natuurlijk dat zij ook in de toekomst ons diverse aanbod blijven ondersteunen.



Coolblue was hoofdsponsor van Actie<->Reactie. Een betere partner bij een tentoonstelling over licht, 
beweging en techniek was nauwelijks denkbaar. De samenwerking gaf ons een grote glimlach, waar 
wij Coolblue voor bedanken. Andere partners die de Kunsthal wil bedanken voor het vertrouwen dat 
ze keer op keer uitspreken met hun loyale steun zijn: gemeente Rotterdam, BankGiro Loterij Fonds, 
Prins Bernhard Cultuurfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Breeman Tallefonds, VandenEnde 
Foundation, Mondriaan Fonds, Nationale Nederlanden, Stichting Elise Mathilde Fonds, Stichting 
Retourschip, Stichting Bevordering van Volkskracht, Fonds21, Stichting Zabawas, MediaCenter 
Rotterdam, Rotterdam Festivals, Rotterdam Partners, Hans Boodt Mannequins, Winsor&Newton, de 
Bijenkorf, Mainport Hotel, Vogue en natuurlijk de Vrienden van de Kunsthal.

Kijk bij De kracht van samenwerken voor een schematisch overzicht.



DE KRACHT VAN SAMENWERKEN

Rotterdamse                                 
samenwerkingspartners

• Albeda College
• Antes
• Arminius
• Art Rotterdam
• Bilderberg Parkhotel
• BLIKSEM Fabriek
• Buro Zero
• Buro Haug
• CBK Rotterdam
• Codarts
• Cuartito Azul
• DasBuro
• De Doelen
• Doelen Ensemble
• Erasmus Medisch 
  Centrum
• Fabrique
• Fonds voor 
  Creatieve Industrie
• Het Natuurhistorisch
• Het Nieuwe Instituut
• HipHopHuis
• HMC Network
• House of Vineyard
• House of Ghod
• IFFR
• Mainport Hotel
• KINO
• Lantaren-Venster 

  Rotterdam
• Museum Boijmans 
  Van Beuningen
• Music Matters
• NN DE Café
• NRC Café
• O.M.A.
• Operator
• Opperclaes
• Poetry International 
  Rotterdam
• Productiehuis Flow
• RED bv
• RET
• Rotterdam Festivals
• Rotterdam Partners
• Salsability Club
• SKVR
• Stichting De 
  Loodsen
• Stichting Laurens
• Studio de Bakkerij
• Studio Ytopia
• Superduo
• TENT
• Urban Guides
• Video Agency
• VET GROOT Mobile
• Willem de Kooning 
  Academie
• Zuiderpark College

Masterclasses
• Melanie Bonajo
• Michael Kvium
• Viktor & Rolf

Openingssprekers

Fondsen en bedrijven
• BankGiro Loterij Fonds
• Coolblue
• De Bijenkorf
• Fonds 21
• Hans Boodt Mannequins
• L'Oréal
• Mainport Hotel
• MediaCenter
• Mondriaan Fonds
• Prins Bernhard 
  Cultuurfonds

• Rotterdam Festivals
• Stichting Droom en Daad
• Stichting Elise Mathilde   
  Fonds  
• Stichting Job Dura Fonds                   
• Stichting Retourschip
• Stichting ter bevordering 
  van Volkskracht 
• VandenEnde Foundation
• VSBfonds
• Stichting Zabawas

• BankGiro Loterij 
  Open Dagen
• Museumnacht010
• Denktanks All you can Art
• Art & Technology: 
  Post Human Days 
• Docentenmiddagen
• ING Kunstbuzz
• Meimaand Bij-maand    
  i.s.m. Odin
• Kunsthal x Operator: 
  The Perfect Night 

• Rotterdamse Dakendagen
• Kunsthal x IFFR:
  MASH-UP!
• Kunsthallucinatie
  Weekend
• Afrovibes Take Over
• Kunsthal Night Light Run
• See you later, Illustrator

• 010 Zakenvrouwen
• Achmea
• ASIS 
• ASN Bank
• ASVZ
• Autoriteit Persoons-
  gegevens
• De Bijenkorf 
• Boek&Meester
• CAOP
• Coolblue
• CX Company
• DVAN
• Erasmus MC
• HAL Investments
• HDI Global SE, 
  the Netherlands
• Hogeschool Rotterdam 
   Inst. Gezondheidszorg
• Hollandia Services
• ICOM Costume 
• IMFUEL
• ING
• Jacobus Hoeve
• Jan Peter Balkenende
• Job Dura Fonds 

• KLM 
• KNB
• Kneppelhout
• Laurens
• Movir / NN
• Muze
• Nationaal Register
• Nationale-Nederlanden
• Natuurhistorisch Museum
• Optie A / Garcia Jeans
• RET
• Rotary Kralingen
• Schouten Zekerheid
• Sociëteit E.M.M.
• Stedin
• Stichting Retourschip
• Stichting Rotterdam-
   Maaskant 
• The Greenery
• Twigt
• Van Traa Advocaten
• Dura Vermeer veiling
• VNO-NCW
• Vrije Academie

Kunsthal Ambassadeurs 
• Winsor&Newton
• Kneppelhout & Korthals  
  Advocaten 
• Nationale Nederlanden      
• Albeda College

Kunsthal Zakenkring

Educatie / Talentontwikkeling

Speciale evenementen

Consortium
• Roodenburg                
  Installatietechniek                      
• ENECO                                     
• O.M.A.                                      
• Dura Vermeer                           
• Gemeente Rotterdam                            

Ontvangsten/verhuringen o.a.

Bruikleengevers o.a.

 

Internationale partners o.a.

Samenwerkingspartners landelijk

Mediapartners
• Vogue Nederland
• Karla Otto, Parijs
• De Bijenkorf
• Rotterdam Partners

Kunstenaars met solotentoonstelling
• Gijs van Lith (Kunsthal 
  Light #17)
• Michael Kvium
• Eli Dijkers
• Viktor&Rolf

Kunsthal Cirkel en Vrienden
• Met dank aan alle Kunsthal Cirkelleden en Vrienden  

Gastcuratoren

Subsidiegever
• Gemeente Rotterdam

Hoofdsponsor
• ING

Begunstiger
• BankGiro Loterij

Mapping de Kunsthal 2018

Kunsthal Consuls
• Ellen Meijer
• Melany van Twuijver  

SAMENWERKINGEN 
2018

Artiesten / creatieven/ musici 

• Alida Dors (The Wave)
• Classic Young Masters
• Fader
• Lesiba Mabitsela Studio 
  (Black Tie)
• Luka
• Mo Jakob

• Pohon
• Samira Ben Messaoud
• Tania Christina
• The Kiffness
• Yung Feurich
• Yvonne Beelen (Ytopia)

• Wegdroomconcert Classic 
  Young Masters
• Artist Tours John
  DeAndrea, Evan Penny,
  Zharko Basheki 
• Lucas Evers (hoofd Waag 
  Open Wetlab) i.h.k.v. Post 
  Human Days
• Spela Petric (kunstenaar) 
  i.h.k.v. Post Human Days  
• Familietours i.h.k.v. Hyper 
  Weekend
• Theatertours Studio de 
  Bakkerij
• Special Tour Xander Smith 
  (plastische chirurg)

• Maartje Schermer 
  (professor)
• Naked Tour Hyperrealisme 
• Fashion Tours Viktor&Rolf 
• Kids Theatertours 
• Viktor&Rolf
• Museumpark Natuurtour 
  Het Natuurhistorisch 
  Museum
• Instaptours Dick Bruna
• Special Tour Stephan 
  Vanfleteren
• Familietours Actie <> 
  Reactie
• Tjeerd de Faber (professor 
  Oogziekenhuis Rotterdam)

• Reggia di Venaria, Turijn
• Studio Peter Lindbergh
• Museum van Elsene, 
  Brussel
• Fondation Paul Delvaux
• Instituto Buena Bista, 
  Curaçao
• Kunsthalle der Hypo-
  kulturstiftung München

• Institut für Kultur-
  austausch Tübingen (IKA)
• Guggenheim Museum 
  Bilbao
• Serralves Museum of 
  Contemporary Art, Porto
• Montreal Museum of Fine 
  Arts
• Thalys

• Codarts
• Digital Playground
• Hogeschool Rotterdam
• Kenniscentrum 
  Cultuureducatie 
  Rotterdam (KCR)
• Kunstpiloot
• LMC Voortgezet 
  Onderwijs Rotterdam
• ROC Albeda 
  College Rotterdam

• Stichting BOOR
• Stichting Kunstzinnige 
  Vorming Rotterdam 
  (SKVR)
• Theaterhavo/vwo 
  Rotterdam
• Vereniging van Vrije 
  Scholen
• Willem de Kooning 
  Academie

• ARKEN Museum of 
  Modern Art 
• De Bezige Bij
• Bibliothèque nationale 
  de France
• British Council Collection    
• Centraal Museum Utrecht 
• Centre Pompidou    
• Collectie Stadsarchief
  Rotterdam
• Collection Christian &
  Franziska Megert
• Collection Frac Grand
  Large – Hauts-de-France
• De heer Ronald A. 
  Westerhuis Collectie 
• De heer Tobias Schalken 
• De Slegte Antiquaritaat
• Defares Collection/IMC
• DEMIAN
• Dienst Archief - Stadhuis
• Dutch National Ballet 
• Galerie Denise René, Paris  
• Galerie Dépendance
• Groninger Museum 
• Groot Handelsgebouw
• Management B.V. 
• Han Nefkens Foundation
• Haus der Geschichte der 
  Bundesrepublik Deutsch-
  land 
• Henri Storck Fonds
• ING Collectie 
• Internationaal Instituut voor 
  Sociale Geschiedenis
• Koninklijke verzamelingen, 
  Den Haag  
• Kunstmuseen Krefeld
• Letterenhuis/Koning 
  Boudewijnstichting
• Literatuurmuseum NL
• Mabel of Orange-Nassau 

• Musée d'art contemporain
  de Lyon
• Musée de Grenoble
• Museo de Arte Contem-
  poráneo de Buenos Aires 
  I Fundación Atdo Rubino
• Museum Boijmans Van 
  Beuningen 
• Museum MORE 
• Museum Voorlinden 
• National Galleries of 
  Scotland 
• Nederlands Fotomuseum
• Paleis voor Schone 
  Kunsten, Brussel
• Phoebus Foundation
• Réunion des musées 
  nationaux – Grand Palais, 
  Paris
• Sam Dillemans Atelier
• SPRL Canterbury 
• Stichting Kröller-Müller 
  Museum
• Stichting Zuiderzee-
  museum 
• The Centre national des 
  arts plastiques, Paris
• The Civic
• The Cruz-Diez Art 
  Foundation Collection
• Tom Gerits Galerie
• University of Arts London 
  (UAL)
• Van Abbemuseum
• Viktor&Rolf B.V. 
• VRT Archief
• Wilhelm-Hack Museum,
  Ludwigshafen
• Zero Foundation, 
  Düsseldorf
• en alle bruikleengevers die   
  anoniem wensen te blijven  

•  John DeAndrea 
   (kunstenaar)
•  Evan Penny 
   (kunstenaar)
•  Max Kisman 
   (grafisch ontwerper)
•  Rianna Groen 
   (galeriehoudster)
•  Dolores Dorantes      
   (festivaldichter)
•  Safiya Sinclair 
   (festivaldichter)
•  Suzanne Wallinga 
   (A Tale of a Tub)
•  Yin Yin Wong 
   (Publication Studio   
   Rotterdam)

•  Suzanne Holtzer 
   (hoofdredacteur 
   literatuur Bezige Bij)
•  Paul Dujardin 
   (kunsthistoricus/
   directeur-generaal  
   BOZAR Brussel
•  Serge Lemoine 
   (voormalig president
   -directeur Musée  
   d’Orsay/emeritus 
   hoogleraar Sorbonne)
•  Marianne Le Pommeré 
`  (kunsthistoricus)
•  Birgitta Padberg 
   (managing director 
   Groot Handelsgebouw)

• Dr. Otto Letze (Hyper-
  realisme Schilderkunst)
• Thierry-Maxime Loriot 
  (Viktor & Rolf)

• Afro Vibes
• Artifex
• CJP
• Creative City Lab
• Jeroen Oerlemans 
  Foundation
• MuseumTV
• Waag Technology &   
  Society

• Nederlandse Museum-
  vereniging
• Prix de Rome
• Sacha Tanja Penning
• TU Delft
• VNO-NCW
• Vrije Academie

Kunstenaars All you can Art

• David Bade 
• Tirzo Martha 
• Liesbeth Labeur
• Rieneke de Vries 

• Roxette Capriles
• Elke Uitenhuis
• Elvis Chen

Lezingen / Tours

Artist Talks
• Gijs van Lith (Kunsthal Light #17)
• Nazif Lopulissa (Kunsthal Light #18)
• Willem Besselink (Kunsthal Light #19)
• Viktor&Rolf i.s.m. Thierry-Maxime Loriot

• Anthony Veder 
• Automatic Signal                
• Canon Business Center 
Rotterdam
• CX Company                
• DVAN Advocaten 
• Equipe Zorgbedrijven
• Havenbedrijf Rotterdam        

• Ploum
• PwC Rotterdam
• Rabobank Rotterdam
• Reset
• Riwal
• Steens & Partners
• SV Collection 
• Twigt GrafiMedia                       

Uitgevers
• Uitgeverij Waanders & de Kunst
• nai010 uitgevers 
• Uitgeverij Hannibal
• Uitgeverij Lannoo 

• Mediacenter
• RTV Rijnmond
• OPEN Rotterdam

• Nazif Lopulissa 
  (Kunsthal Light #18)
• Susan Barnett
• Stephan Vanfleteren 
• Willem Besselink 
  (Kunsthal Light #19)

• Serge Lemoine (Actie 
  <>Reactie. 100 jaar  
  kinetische kunst)
• Marianne Le Pommeré  
  (Actie <>Reactie. 100  
  jaar kinetische kunst)

• Daan Roosegaarde
• Stephan Vanfleteren

Kunsthal LIVE OP ZONDAG

Artiesten
• Marcando
• Maite Hontelé
• New Cool Collective
• Zuco 103
• Gallowstreet
• Kuenta I Tambu
• Michelle David & The 
  Gospel Sessions
• Convoi Exceptional 
• Maya Christina
• MC JR & 
  Th’Acquisition
• Lady Shaynah

DJ’s
• Ari Deelder
• Beau Zwart
• Git Hyper
• LOKA
• Shug La Sheedah

Hosts
• Derek Otte
• Imanuelle Grives
• Jörgen Raymann
• Quintis Ristie
• Winfried Baijens
• YMP

Gasten The Perfect Nights

DJ’s/sprekers/hosts
• Joost van Bellen
• Yung Feurich & Mo Jakob
• Pohon
• Fader
• Charmaine van Leyden 
• Jeff Solo
• Lotte Meret Effinger

• Non la Décadence
• Reconstruct
• Jeff Hoogendijk, 
  Almost Not Done
• Janice Deul
• Samira Ben Messaoud
• Silent Disco



KUNSTHAL SUPPORTERS
Het supportersprogramma van de Kunsthal bestaat uit de Kunsthal Vrienden en de Kunsthal Cirkel 
(Major Donors) voor betrokken particulieren. Voor geëngageerde bedrijven, die bij de Kunsthal betrokken 
willen zijn, bestaat de Kunsthal Zakenkring en het Kunsthal Ambassadeurschap.

VRIENDEN EN MAJOR DONORS
De Kunsthal heeft in 2016 ingezet op een groei van het Vriendenbestand en de Major Donors 
als inkomstenbron en om de (maatschappelijke) betrokkenheid bij de Kunsthal te verhogen. De 
Kunsthal streeft er naar Vrienden en Major Donors voor een langere periode aan zich te binden. Het 
Vriendenprogramma bestaat naast gratis toegang, uit verschillende voordelen als sneak previews, 
korting in de winkel en toegang tot de Masterclass serie. Voor Major Donors is een speciaal programma 
opgezet. Deze aanpak werpt zijn vruchten af. De inkomsten van Vrienden en Major Donors, die zich voor 
meerdere jaren aan de Kunsthal verbinden, groeide in 2018 gestaag verder.

KUNSTHAL AMBASSADEURS
Naast hoofdsponsor ING heeft de Kunsthal een Ambassadeursnetwerk van vaste sponsoren, die 
ons inhoudelijk en/of financieel steunen. In 2018 waren dit ROC Albeda College, Kneppelhout & 
Korthals Advocaten, Colart (Winsor & Newton) en Nationale-Nederlanden. Colart heeft zich in 2018 
zowel inhoudelijk als financieel verbonden aan All you can Art en Kunsthal Light, wat een bijzondere 
meerwaarde opleverde voor beide projecten. Nationale Nederlanden is al meer dan vijf jaar als 
ambassadeur aan de Kunsthal verbonden. Een trouwe partner waar de Kunsthal met veel plezier 
mee samenwerkt, zowel binnen als buiten de Kunsthal. Zo werd er in het NN/DE Café naast het 
Centraal Station uitgebreid aandacht besteed aan de tentoonstelling Viktor&Rolf door middel van grote 
expoblokken en organiseerde Nationale Nederlanden twee evenementen in de Kunsthal. De Kunsthal 
dankt haar ambassadeurs voor hun nauwe en inhoudelijk betrokkenheid en kijkt uit naar nieuwe mooie 
samenwerkingsprojecten in 2019.



DE KUNSTHAL ZAKENKRING
De Zakenkring is een laagdrempelig platform voor ondernemers met als thuisbasis de Kunsthal: dé 
locatie om nieuwe ideeën op te doen en nieuwe mensen te ontmoeten. Alle branches zijn welkom: van 
architect tot orthodontist en van consultant tot graphic designer. Kunsthal Zakenkringleden dragen met 
hun jaarlijkse steun bij aan de algemene financiering van tentoonstellingen en mogen als tegenprestatie 
de Kunsthal gebruiken als platform voor relatiemarketing. Menig Zakenkring-lid, onder andere Twigt en 
de CX Company, heeft in 2018 een relatie-event gehouden in de Kunsthal.

Op 20 november organiseerde de Kunsthal een succesvolle bijeenkomst voor de Kunsthal Zakenkring 
en het Rotterdamse MBK met als gastspreker Paul Hofstra, voorzitter van de Rotterdamse Rekenkamer. 
Al ruim tien jaar organiseert de Kunsthal in samenwerking met VNO-NCW Rotterdam een jaarlijks 
programma gekoppeld een tentoonstellingsbezoek met een borrel in het Kunsthal-café.

 



EDUCATIE & TALENTONTWIKKELING
Educatie als onderdeel van ‘life long learning’ was wederom een speerpunt. Het educatieve aanbod is 
uitgegroeid tot een geïntegreerd onderdeel van het programma. Dit word op verschillende wijze ingevuld 
met mooie kijkwijzers, lezingen, special tours, ontmoetingen, Masterclasses, ingerichte werkplaatsen, de 
Kunstbuzz in samenwerking met onze hoofdsponsor ING en speciale rondleidingen, expert meetings, 
DenkTanks, en ruim 21.000 kinderen die de Kunsthal in schoolverband hebben bezocht.

MASTERCLASSES
Voor HBO- en WO-studenten was er opnieuw de serie Masterclasses in samenwerking met de Willem 
de Kooning Academie. Gerenommeerde makers lichten exclusief voor studenten en Kunsthal Vrienden 
hun werkwijze en oeuvre toe en gaan hierover met de deelnemers in gesprek. Na een bijzondere reeks 
in 2017 hebben we in 2018 opnieuw bijzondere ‘Masters’ in de Kunsthal verwelkomd: kunstenares 
Melanie Bonajo (genomineerd voor de Prix de Rome Beeldende Kunst), kunstenaar Michael Kvium, 
modeduo Viktor&Rolf, fotograaf Stephan Vanfleteren en kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde. 
Het programma blijkt elk jaar een enorme bron van inspiratie voor de deelnemers en geeft hen 
waardevolle inzichten. Een aantal masterclasses waren met meer dan 300 verkochte tickets zelfs 
uitverkocht. Elke masterclass wordt gefilmd en is terug te zien via het YouTube kanaal van de Kunsthal.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLD30NjkGBdCUxacgEGbbglsctnLmAiPA_


ING KUNSTBUZZ
Vier keer per jaar rijdt de ING Kunstbuzz, een initiatief van de Kunsthal en ING, om klassen waarvoor 
vervoer een probleem vormt naar de Kunsthal te brengen. Op deze manier komen jaarlijks ruim 750 
Rotterdamse leerlingen, die daar anders niet de mogelijkheden voor hebben, met kunst in aanraking. 
Dit jaar faciliteerde de Kunstbuzz de eerste editie van ‘Kijk ze Kijken’, waarmee de Kunsthal de 
Museumeducatie-aanmoedigingsprijs won in 2017. Een groep leerlingen uit het speciaal onderwijs 
bezochten samen met ouderen uit een nabijgelegen seniorenflat de Kunsthal. De deelnemers keken in 
deze samenstelling anders en beter naar kunst.

SUMMERSCHOOL
In de zomer van 2018 vond opnieuw de Summerschool plaats bij All you can Art. Met het 
Zuiderparkcollege als een van de vaste partners, heeft kunstenaar David Bade een week lag met 
verschillende klassen aan een kunstwerk gewerkt. Dit ‘open atelier’ vond plaats in de aula van 
het Zuiderparkcollege. Daarnaast was er een Summerschool in de Kunsthal waar meer dan dertig 
gemotiveerde leerlingen aan deelnamen. Samen met vijf verschillende kunstenaars die bij het project 
betrokken zijn, ontwikkelden ze in een meester-gezel relatie hun eigen werk.

SPECIAL TOURS EN LEZINGEN
Een inmiddels terugkerend educatief event zijn de special tours die zorgen voor een extra 
buitenschoolse educatieve laag in de tentoonstelling. De Kunsthal nodigt een aantal keer per jaar 
bijzondere gasten uit die de tentoonstellingen vanuit een geheel nieuw perspectief belichten. Zo 
konden bezoekers mee lopen met plastisch chirurg Xander Smit door de tentoonstelling Hyperrealisme 
Sculptuur. Tjeerd de Faber, professor van Het Oogziekenhuis Rotterdam leerde de bezoeker hoe 
kinetische kunst het oog in de maling neemt in de tentoonstelling Actie <-> Reactie. met een oogarts van 
Het Oogziekenhuis. Tijdens de Post Human Days werden er lezingen gegeven door kunstenaar die zich 
bezig houden met ‘technologie en ‘de nieuwe mens’.

ART MEDIATION
Bij de tentoonstelling Hyperrealisme Sculptuur waren er elk weekend gidsen aanwezig voor alle 
leeftijden. In plaats van een rondleiding gingen deze gidsen in gesprek met bezoekers. Zogenaamde 
art mediation. De gidsen gaven, door middel van de Visual Thinking Strategies-methode, meer tekst en 
uitleg bij de diverse sculpturen en gingen verder in op de ervaring die de bezoeker heeft bij het kijken 
naar de levensechte beelden.



EDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS
Om het tentoonstellingsprogramma voor alle leeftijden aantrekkelijk te maken, ontwikkelt de Kunsthal 
verschillende educatieprogramma’s. Voor het gehele onderwijs zijn in 2018 educatieprogramma’s 
aangeboden bij de tentoonstellingen Hyperrealisme Sculptuur, Viktor&Rolf en Actie<->Reactie. Deze 
programma’s bestaan uit Kijk&Doe-tochten voor het primair onderwijs en Kijkwijzers voor het voortgezet 
onderwijs. Ook is er een speciaal ingericht KunsthalLAB waarin leerlingen en reguliere bezoekers 
kennis kunnen maken met de thema’s en technieken uit de tentoonstellingen. In samenwerking met 
de SKVR waren er in het rondleidingen bij Actie<->Reactie waarbij leerlingen onder begeleiding van 
kunstdocenten de tentoonstelling bezochten en vervolgens een intensieve workshop volgden.

KUNSTHALLAB
Het KunsthalLAB is de permanente educatieve ruimte waar kinderen en volwassenen actief participeren 
door middel van een combinatie van leren, entertainment en sociale interactie. Het KunsthalLAB wordt 
intensief gebruikt tijdens workshops van het Cultuurtraject en in de vakanties. Op zondagmiddagen zijn 
er gratis workshops die aansluiten bij de tentoonstellingen.

DOCENTENMIDDAG
Om docenten te inspireren en kennis te laten maken met de educatieprogramma’s organiseert de 
Kunsthal twee keer per jaar een docentenmiddag. In het voorjaar konden docenten kennis uitwisselen 
met collega’s, een kijkje nemen in de nieuwe tentoonstellingen en geïnspireerd raken voor de invulling 
van de kunsteducatie op hun scholen.
In het najaar werd de docentendag in samenwerking met het Museum Boijmans Van Beuningen en Het 
Nieuwe Instituut georganiseerd. Het programma werd voorafgegaan door een presentatie van filosoof, 
onderwijspedagoog en onderzoeker Piet van der Ploeg.

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/kinderen-klas-groep/onderwijs/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/kinderen-klas-groep/onderwijs/


KUNSTHAL LIGHT
Kunsthal Light #’ is sinds 2011 het talentontwikkelingsprogramma voor ‘modern muralists’, urban- en 
striptekenaars en conceptuele kunstenaars die de kans krijgen om een site specific werk te maken voor 
de Kunsthal. Het maken en installeren van het werk en het in gesprek gaan met bezoekers vormen 
vaste onderdelen van het project. Na een periode van circa tien weken wordt het werk overgeschilderd 
of gedemonteerd. Een Artist Talk met de kunstenaar is onderdeel van de presentatie. Wat overblijft is 
een persoonlijke publicatie en de ervaring. Het programma is in de praktijk een springplank naar meer 
bekendheid en succes voor veel van de deelnemende jonge kunstenaars, soms zelfs internationaal. In 
2018 waren er drie edities van Kunsthal Light dankzij een speciale bijdrage van het Mondriaan Fonds. 
Voor 2019 staan weer edities van Kunsthal Light geprogrammeerd.

KUNSTHAL LIGHT #19: DUBBELGANGER
Willem Besselink
10 december 2018 t/m 3 maart 2019
Partners: Mondriaan Fonds

De Kunsthal Rotterdam presenteert in de tentoonstelling ‘Dubbelganger’ een site-specific installatie 
van de Nederlandse kunstenaar Willem Besselink. De tentoonstelling – onderdeel van het ‘Kunsthal 
Light’ programma – weerspiegelt het gedachteproces van de kunstenaar. Besselink laat zich voor 
deze installatie inspireren door de architectuur van de door Rem Koolhaas ontworpen Kunsthal, in 
het bijzonder door de bouwstructuren en materialen van HAL 6. Details van het gebouw zoals de 
hellingshoek van de vloer en de gedraaide dragers van de dakconstructie, vormen de uitgangspunten 
voor zijn installatie (schaal 1:1), die de structuur van de ruimte ingrijpend transformeert en benadrukt. 
De bezoeker staat opeens tussen de architecturale structuren van het gebouw, waar men normaliter 
onbewust aan voorbij loopt.



KUNSTHAL LIGHT #18: PLAYGROUNDS
Nazif Lopulissa
14 juli t/m 28 oktober 2018
Partners: Mondriaan Fonds

De Rotterdamse kunstenaar Nazif Lopulissa (1991) – winnaar van de Henri Winkelman Award 2018 
– onderzoekt in zijn werk de vormentaal van objecten, plaatsen en situaties uit zijn dagelijks leven. 
Playgrounds is een persoonlijke zoektocht naar een belangrijk fenomeen uit zijn jeugd: de speeltuin. 
In Kunsthal Light #18 presenteert Lopulissa een serie werken waarin hij seriematig onderdelen van de 
speeltuin onderzoekt en deze vertaald naar het doek. Voor Lopulissa is de speeltuin een ruimte van 
tegenstrijdigheden waarin vorm, uitstraling, functie en gebruik elkaar continu lijken tegen te spreken. 
Lopulissa neemt details uit de speeltuin en abstraheert ze tot onherkenbare patronen. Hij zoemt in 
op hekwerken, rasters, stangen en rubberen tegels en schildert deze over elkaar heen in abstracte 
composities.

KUNSTHAL LIGHT #17: THINNER SPIRITS
Gijs van Lith
27 januari t/m 13 mei 2018
Partners: Mondriaan Fonds



Voor Kunsthal Light #17 neemt de Nederlandse kunstenaar Gijs van Lith de architectuur van de ‘etalage’ 
van de Kunsthal als uitgangspunt voor zijn installatie. Grote losse schilderdoeken hangen gedrapeerd 
over de horizontale dragers van de ruimte. Van Lith vervormt op speelse wijze onze verwachtingen en 
fundamentele begrip van wat een schilderij kan of zou moeten zijn.

Gijs van Lith richt zich vooral op schilderen, maar zijn oeuvre omvat ook sculpturen en installaties. 
Zijn werk heeft alles te maken met de schepping, de materialiteit en de feitelijke handeling van de 
schilderkunst. In zijn schilderijen verkent hij ideeën over lichamelijkheid, ruimtelijkheid, status en kleur.

KUNSTHAL LIGHT #16: NO PLACE LIKE HOME
Ari Bayuaji
18 maart t/m 28 juni 2017
Partners: Mondriaan Fonds

Ari Bayuaji (1975) woont in Canada, komt oorspronkelijk uit Indonesië en reist als kunstenaar de hele 
wereld over. Onderweg verzamelt hij materiaal en doet hij aan de hand van culturele gewoontes en 
gebruiken inspiratie op voor nieuw werk. Voor Kunsthal Light #16 neemt hij twee weken lang zijn intrek 
in hal 6. De lange, smalle hellingbaan met etalagefunctie tovert Bayuaji in die periode om tot een ‘thuis’ 
voor zichzelf, bezoekers en toevallige voorbijgangers. Met driedimensionale sculpturen, schilderijen, 
tekeningen en foto’s maakt hij een installatie waarin veel verwijzingen zitten naar plekken op de wereld 
waar hij is geweest en materialen waarvan mensen hun thuis maken.



KUNSTHAL LIGHT #15: IN THE ABSENCE OF LIGHT
Pim Palsgraaf
21 september 2016 t/m 5 maart 2017

Voor Kunsthal Light #15 neemt het rauwe ruimtelijke werk van de Rotterdamse kunstenaar Pim 
Palsgraaf als een parasiet bezit van het gebouw. Langzaam maar zeker grijpen zijn bouwwerken in op 
het beton, ijzer en glas van Koolhaas’ architectuur. Palsgraaf haalt zijn inspiratie uit de frictiezones en de 
rafelranden van de stad. De plekken waar niemand komt, die vergeten zijn, en soms verdekt liggen te 
wachten op een nieuwe bestemming. Hij maakt donkere bouwsels die samen uitgroeien tot een verlaten 
stad die zweeft boven de hoofden van de bezoekers. Een onheilspellend gevoel maakt zich meester van 
iedereen die zich bewust is van wat zich bovenin de etalage afspeelt.

KUNSTHAL LIGHT #14: SIC SEMPER
Inge Aanstoot
30 april t/m 21 augustus 2016



Voor Kunsthal Light #14 maakt kunstenaar Inge Aanstoot (1987) een grootse muurschildering, bewoond 
door menselijke figuren, zelfportretten en een grote variëteit aan dieren. Ze verkent in haar werk 
de omgang van mensen met informatie. Inge Aanstoot is gefascineerd door de subjectiviteit van de 
geschiedenis en trekt daarbij parallellen tussen rariteitenkabinetten uit de Gouden Eeuw en het internet 
van nu. De kijker werd uitgenodigd zelf het verhaal te ontdekken dat zich tussen de penseelstreken 
schuilhoudt.

KUNSTHAL LIGHT #13: VREEMDE GEWOONTES
Susanna Inglada 
15 januari t/m 10 april 2016

Voor Kunsthal Light #13 is de ‘etalage’ van de Kunsthal overgenomen door de theatrale, duistere 
karakters van kunstenaar Susanna Inglada (Spanje, 1983). Met houtskool en verf tekent ze haar figuren 
in de ruimte. Inglada werkt graag zonder vast frame of doek. Dit geeft haar de vrijheid om levendige 
scènes op te bouwen, met haar creaties als de spelers en rekwisieten in een theaterstuk. Geïnspireerd 
door de cultuur en politiek in Spanje, haar land van herkomst, schept Inglada een eigen wereld met 
symbolen van geweld en macht, waarbij het lijkt of de figuren onderling op elkaar reageren.

KUNSTHAL LIGHT #12: ENCOUNTER – INSTALLATION 2015
Aura Rendón Benger
12 september 2015 t/m 13 januari 2016
Partners: Mondriaan Fonds



Aura Rendón Benger (1989) is afgestudeerd in 2014 aan de Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunst, Den Haag met grote objecten van vliegerstof gevuld met lucht. Als logge en tegelijkertijd lichte 
‘wezens’ bezetten deze – neergezet, gepropt en opgehangen – de ruimte. De etalage van de Kunsthal 
leent zich, met haar lange smalle ruimte, uitstekend voor de terugkerende thema’s in Rendón Bengers 
werk zoals afstand, nabijheid, intimiteit en de rol van publiek. Zij speelt in haar interactieve installatie 
met de kinderlijke vreugde en bijna fysieke ervaringen van bezoekers die zich een weg banen door de 
ruimte.

KUNSTHAL LIGHT #11: CURATING THE COLLECTION (1992 – 2014)
Tim Hollander
7 juni t/m 30 augustus 2015
Partners: Mondriaan Fonds

Voor Kunsthal Light #11 neemt Tim Hollander de componenten waarmee een tentoonstelling aan het 
publiek wordt gepresenteerd onder de loep. Hij is hierbij niet alleen de kunstenaar maar ook de curator 
die de tentoonstelling samenstelt. Spittend door de opslag en archieven van de Kunsthal haalt hij 
‘verborgen schatten’ naar boven. Met collages van plattegronden, schetsen en routingsontwerpen en 
een compositie van plexiglazenkappen, sokkels en verfkleuren maakt Hollander een collectiepresentatie 
van de ‘collectieloze’ Kunsthal.



KUNSTHAL LIGHT #10: SHADOWS OF A DOWNFALL
Thera Clazing
7 maart t/m 24 mei 2015
Partners: Mondriaan Fonds

Thera Clazing, in 2014 afgestudeerd aan de afdeling Fine Art van de Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht, tekent en schildert met latex en houtskool op muren. Eindeloze, desolate landschappen met 
botstructuren van beesten, waarbij de toeschouwer alleen maar kan gissen welke scène zich hier heeft 
afgespeeld. De geschilderde objecten tonen een mogelijk verhaal vol suspense, als voorbode van een 
lugubere wending. Je vermoedt het bestaan van personages, zonder dat er iemand aanwezig is. In haar 
werk voor Kunsthal Light #10 laat Clazing een beklemmende eenzaamheid zien en maakt voelbaar wat 
niet zichtbaar is.

KUNSTHAL LIGHT #9: RAINDROP
Myungsu Seo
25 september t/m 8 februari 2015
Partners: Nationale Nederlanden



De Zuid-Koreaanse kunstenaar Myungsu Seo haalt haar inspiratie uit de natuur. Ze is vooral 
gefascineerd door het element water. Vanuit de gedachte dat water leven in zich meedraagt en 
oeroude herinneringen bevat van plaatsen en mensen over de hele wereld, creëert Seo installaties van 
glasdruppels die gevuld zijn met water. Zo vangt zij de ervaringen uit het verleden op en koestert deze. 
Seo, afgestudeerd aan de afdeling Glas van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam (2012) blaast 
alle glasdruppels met de hand, elke druppel is uniek van vorm. Met ‘Raindrop’, de negende editie van 
Kunsthal Light, dompelt Seo mensen subtiel onder in het gevoel dat de natuur kan geven.

KUNSTHAL LIGHT #8: PATIENCE
Stefan Hoffmann
1 februari t/m 11 mei 2014

Voor de achtste editie van Kunsthal Light speelt de Nederlandse kunstenaar Stefan Hoffmann met de 
vernieuwde signing van de gerenoveerde Kunsthal. Door zijn ambachtelijke werkwijze – hij realiseert zijn 
projecten ter plekke in zeefdruk en drukt deze rechtstreeks op de wand – groeit zijn werk geleidelijk naar 
een definitieve vorm. Hoffmann gebruikt symbolen uit het dagelijks leven als uitgangspunt voor zijn werk 
zoals het klassieke wc figuurtje en bewegwijzering in de metro. Hij ontleedt de elementen, onderzoekt 
deze en voegt ze opnieuw samen, waarmee er ruimte ontstaat voor verbeelding.

KUNSTHAL LIGHT #7: READY – SET – GO!
Ephameron & Ruwedata
22 februari t/m 20 mei 2013
Partner: Nationale Nederlanden



De zevende editie van Kunsthal Light richtte de schijnwerpers op de grafische kunstenaars Ruwedata 
(Thijs Kelder) en Ephameron (Eva Cardon). Speciaal voor de Kunsthal werkten beide kunstenaars 
gezamenlijk aan een meterslange collage volgens het fluisterspel Chinese Whispers: de één stuurt 
digitaal een idee waarop de ander reageert en weer teruggeeft. Een verrassende collage was het 
resultaat. Tijdens de opening was er een Artist Talk tussen Leon Kranenburg (creatief directeur bureau 
WOAU) en Thijs Kelder. Deze editie is mogelijk gemaakt door Nationale-Nederlanden, ambassadeur van 
de Kunsthal. Als onderdeel van de samenwerking was het werk van Ephameron & Ruwedata vanaf 21 
februari eveneens te zien op de 18 meter lange ‘imagewall’ in het Nationale-Nederlanden gebouw aan 
het Stationsplein in Rotterdam.

KUNSTHAL LIGHT #6: KARTON
Niels Broszat
1 november 2012 t/m 20 januari 2013

Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Kunsthal is voor de zesde editie van Kunsthal 
Light een oproep aan jonge kunstenaars gedaan. Uit een groot aantal inzendingen is het voorstel van 
Niels Broszat (1980) geselecteerd. Broszat laat zich inspireren door eeuwenoude fantasiefiguren zoals 
ridders, elven, feeën, draken en nimfen, zijn werk onthult iets van een schijnwereld. Speciaal voor Hal 6 
maakte hij op vier grote stukken karton een surrealistische, maritieme voorstelling met houtskool.



KUNSTHAL LIGHT #5: VLEK OP VLEK OP VLEK
Johan Boer
29 juni t/m 23 september 2012

De vijfde editie van Kunsthal Light richtte de schijnwerpers op voormalig street artist Johan Boer (1969). 
De Rotterdamse kunstenaar en signmaker maakte in de jaren negentig (inter)nationaal furore met zijn 
illegale ‘sticker art’ op museale gebouwen. Zijn werk kenmerkt zich door een kleurrijke en associatieve 
beeldtaal. Laag over laag creëerde Boer met zelfklevende folie zijn ‘verfdruipende’ kunstwerken op de 
glazen gevel van Hal 6.

KUNSTHAL LIGHT #4: KAÏN EN ABEL
Sam Peeters
30 maart t/m 10 juni 2012

De Nederlandse kunstenaar Sam Peeters (1976), een van de leden van het stripcollectief Lamelos, 
tekende voor de vierde editie van Kunsthal Light. Humor en een cartoonachtige tekenstijl kenmerken 
zijn werk. Voor Hal 6 creëerde hij een hedendaagse stripvariant op het klassieke Bijbelse verhaal van de 
broers Kaïn en Abel dat in de kunstgeschiedenis al vaak is verbeeld. Peeters’ serie tekeningen toont de 
strijd tussen Kaïn en Abel in absurde en droogkomische beelden.



KUNSTHAL LIGHT #3: SUSAN OPPERMAN
Skyndood & Niemandswoord
25 november 2011 t/m 11 maart 2012

Voor de derde editie van Kunsthal Light maakte de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Susan Opperman de 
wandschildering ‘Skyndood & Niemandswoord’, geïnspireerd op haar graphic novel ‘Gifpit – die koms 
van die Vreemdeling’. Enkele van haar meest iconische karakters uit Gifpit zijn in rauwe zwart-wit 
tekeningen en met onverbloemde teksten in Hal 6 te zien.

KUNSTHAL LIGHT #2: HET KRAAIPOTLOOD
Nacho Simal
9 september t/m 6 november 2011

Het werk van de Spaanse kunstenaar Nacho Simal (1974) roept raadselachtige werelden op; 
vergezichten op eindeloze landschappen die worden bewoond door vreemdsoortige planten en dieren. 
Simal maakte voor de tweede editie van Kunsthal Light een speciale wandschildering, waarvan de 
oplevering samenviel met het Wereld van Witte de With Festival, een driedaags Rotterdams kunstfestival 
dat de straat claimt voor jonge Europese kunstenaars.



De tweede en derde editie van Kunsthal Light zijn mogelijk gemaakt met een bijdrage van het 
voormalige Fonds BKVB in samenwerking met Gert Jan Pos (voormalig intendant strips).

KUNSTHAL LIGHT #1: CAVE PAINTING SPIRIT LEVEL
Ben Merris
21 april t/m 21 augustus 2011

 
De geometrische, abstracte schilderijen en installaties van de Amerikaanse kunstenaar Ben Merris 
(1978) zijn dynamisch en kleurrijk. Voor Kunsthal Light maakte Merris voor Hal 6 ter plekke een groots 
opgezette muurschildering. Grafische kleurbanen met snelheid en energie afgewisseld door speelse 
patronen gingen een relatie aan met de architectuur van het gebouw en vormden een harmonieus 
geheel. De eerste editie van Kunsthal Light kwam tot stand in samenwerking met Cokkie Snoei.



FACT & FIGURES 2018
Onderstaande kengetallen geven een overzicht van de meest relevante cijfers. De Kunsthal wordt voor 
minder dan de helft van haar activiteiten gesubsidieerd en verdubbelt iedere euro aan subsidie.

Aantal bezoekers Kunsthal: 420.000
Aantal bezoekers Kunsthalevents Museumpark: 30.000
Aantal tentoonstellingen: 23
Aantal evenementen en activiteiten: 45
Aantal bezoekers online (Kunsthal.nl): 534.624
Aantal bezochte webpagina’s: 2.736.858
Aantal medewerkers: 45 (40,2 fte)
Inkomsten uit entreegelden: € 3.237.399
Overige inkomsten( winkel, bijdragen, overig): € 2.480.083
Verhouding subsidie vs. eigen inkomsten: 33% – 67%
Exploitatiesubsidie: € 2.859.000

Download hier Jaarverslag Kunsthal Rotterdam 2018 inclusief jaarrekening ten behoeve van de 
subsidietoekenning van de Gemeente Rotterdam.

http://jaarverslag.kunsthal.nl/wp-content/uploads/2019/05/Jaarverslag-Kunsthal-Rotterdam-2018.pdf


MEDIA
De Kunsthal houdt van de media en de media houden van de Kunsthal. Nationaal en internationaal. 
De Kunsthal genereert veel free publicity en zet gerichte advertenties in om specifieke doelgroepen te 
bereiken. Naast talrijke artikelen heeft de Kunsthal in 2018 veelvuldig de landelijke televisie gehaald, 
twee maal NOS Journaal, Nieuwsuur, RTL Boulevard, SBS Shownieuws, kunstprogramma’s van 
AVROTROS, aflevering Vrouwen aan de top van Stand van Nederland en zelfs VRT Nieuws (België) met 
een totale mediawaarde van circa 1 miljoen euro.

Ook op publieksactivatie is sterk ingezet met bijzondere, mediagenieke activiteiten die online en op 
social media veel aandacht wisten te genereren, zoals het Hyperweekend bij Hyperrealisme Sculptuur 
en Kunsthallucinaties en Waterlicht tijdens Actie<->Reactie.

Internationaal besteedden talrijke media aandacht aan de Kunsthaltentoonstellingen. Van La Republica 
tot de Tagesspiegel, van ‘Le Quotidien’ tot ‘Apollo Magazine’. Niet alleen binnen Europa in landen als 
Frankrijk, België, Duitsland, Italië, Oostenrijk en Griekenland, maar ook daarbuiten in de USA, China, 
Japan en Korea. Vooral Viktor&Rolf heeft tot veel aandacht in buitenlandse media geleid, van CNN 
tot Holland Herald en van de Arabische Vogue tot Volkskrant Magazine. Maar ook All you can Art wist 
tijdens haar derde editie meer media-aandacht te genereren.

In 2018 is de Kunsthal in print en online media zichtbaar geweest 
met een totale mediawaarde van ruim 9 miljoen, waarvan 5,6 miljoen 
in Nederlandse media inclusief radio en televisie. Daarnaast heeft 
de Kunsthal via haar social media kanalen aan zichtbaarheid een 
mediawaarde van ruim 5 miljoen weten te genereren.

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2233338-25-jaar-viktor-rolf-misschien-is-het-wel-mode-en-kunst.html
https://www.npostart.nl/stand-van-nederland/07-11-2018/POW_03907718


KUNSTHAL ONLINE
De Kunsthal is steeds actiever op sociale media met als doel een nieuw en ook jonger publiek te 
bereiken. De Kunsthalwebsite is in 2018 door 534.624 mensen bezocht (vergelijkbaar met 2017) en 
2.736.858 pageviews (stijging van 49%). Deze stijging wordt onder meer veroorzaakt doordat men 
langer op de website van de Kunsthal bleef, onder andere om tickets te kopen of filmpjes te bekijken. 
Ook is de Kunsthal LIVE-programmering in de website geïntegreerd, zodat de vele events en activiteiten 
online beter zichtbaar zijn.

Niet alleen de Kunsthal is actiever geworden op social media, ook de bezoeker deelt meer berichten, 
plaatst meer foto’s en bekijkt video’s. Dit is een selectie van beelden en posts die populair zijn onder de 
Kunsthal volgers.

POPULAIR BIJ VOLGERS
Er werd massaal gefotografeerd bij het werk van Jesús Rafael Soto, Pénétrable de Lyon, 1988 in de 
tentoonstelling Actie<>Reactie. 100 jaar Kinetische Kunst. De kleurrijke ‘spaghetti’ slierten waren online 
overal terug te vinden.



FACEBOOK POSTS MET HET MEESTE BEREIK IN 2018
De aankondiging van de tentoonstelling Viktor&Rolf: Fashion Artists 25 Years, de geboorte van de 
reuzenbaby van kunstenaar Ron Mueck en de foto van Jochem Meyer die wel heel erg lijkt op het werk 
van Duane Hanson in de tentoonstelling Hyperrealisme Sculptuur, bereikten in totaal meer dan 85 
duizend personen. Een tweet over deze gelijkenis met Jochem Meyer inspireerde de Kunsthal om een 
fotoshoot van Meyer samen met het kunstwerk te organiseren.



 
TOP 9 VAN INSTAGRAM POSTS IN 2018



MEEST BEKEKEN VIDEO VAN 2018
De Kunsthal maakt video’s die terug te kijken zijn op haar YouTube kanaal. In 2018 is de video over de 
tentoonstelling Viktor&Rolf het meest bekeken.

Tijdens de tentoonstelling Actie<>Reactie. 100 jaar Kinetische Kunst diende het kunstwerk van John 
Armleder Voltes IV, 2004, veelvuldig als achtergrond. Tientallen poses kwamen voorbij.

COLOFON
In dit jaarverslag zijn verschillende foto’s en video’s opgenomen. Met dank aan Fred Ernst, Marco De 
Swart, Bas Czerwinski, Jan van Mechelen, Tomas Mutsaers, Team Peter Stigter, Polle Willemsen, Roy 
Beusker, Gaby Jongenelen, Marcel Kollen, Ossip van Duivenbode, Delfino Sisto Legnani & Marco 
Cappelletti, Job Janssen & Jan Adriaans, Pim Hendriksen, Sabine Gilhuijs, Baroeg Mulder, Video 
Agency en onze bezoekers. Het jaarverslag is vertaald door Marie Louise Schoondergang.

https://youtu.be/pIs-Flw2ewk

