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overzicht kengetallen 2015
Tentoonstellingen
Presentatieprojecten internationaal
Lezingen, gesprekken, filmvoorstellingen nationaal
Lezingen, gesprekken, filmvoorstellingen internationaal
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overzicht bezoekersaantallen 2015
BAK, totaal fysiek bereik
Bezoekers
- BAK locatie
- Centraal Museum*
- overige activiteiten**
Bezoekers reizende tentoonstellingen / int. presentaties
- Propagandas
- After Europe
- After Belonging
- Englishes Cordoba
- PEM Goldsmiths
- PEM Tranzit.hu
- PEM MoMA Warsaw
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190
1.292
250
750
327
177
200

BAK, digitaal/publicatie bereik

68.075

26.500

67.677

Bezoekers websites
- aantal bezoeken
- aantal unieke bezoekers
Facebook
Distributie publicaties

73.617
56.974
10.294
807

80.000
25.000

73.181
57.319
8.844
1.514

1.500

* In de periode van de presentatie Ik neem je mee (23 april- 30 oktober 2016) en de presentatie van
de aankoop van de New World Academy maquette (01 december - 31 december 2016) hebben 57.500 mensen
het Centraal Museum bezocht. Er is niet geregistreerd hoeveel bezoekers speciaal voor deze
tentoonstelling het museum hebben bezocht. Het Centraal Museum hanteert een verdeelsleutel voor de
bezoekersaantallen waarbij er vanuit wordt gegaan dat de helft van het bezoek komt voor de
tentoonstellingen in het museum (de andere helft bezoekt het Dick Bruna huis). Aangezien onze
presentaties onderdeel van de collectiepresentatie waren en geen zelfstandige tentoonstelling, is er
voor een aparte verdeelsleutel gekozen. Onze presentaties vonden plaats in een vleugel die ongeveer
een kwart van de museumruimtes beslaat. Deze verdeelsleutel hebben we ook toegepast op de bezoekers.
** De aantallen voor de overige activiteiten zijn tot stand gekomen door ticketverkoop,
registratielijsten en hoofdelijke tellingen door medewerkers van BAK en organisatoren van
coproducties.
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Bestuursverslag 2016

Utrecht, 15 maart 2017

Het bestuursverslag 2016 blikt terug op de projecten en het institutionele beleid van
BAK, basis voor actuele kunst in het afgelopen jaar. Het verslag beschrijft de
belangrijkste programmaonderdelen uit 2016 en het bevat een toelichting op de
organisatorische ontwikkeling en de jaarcijfers. Door de samenhang tussen programma
en organisatorische invulling zit er overlap in de beschrijving van het programma en
de organisatie.

BAK in 2016: Een terugblik

Toward “Instituting Otherwise”

Voorwoord
Voor BAK was 2016 een jaar dat gekenmerkt werd door een herpositionering van een
zogenaamde ‘presentatie-instelling’ naar een hybride organisatie dat de facetten van
het presenteren van kunst combineert met een postacademisch instituut. Gedreven door
de overtuiging dat artistiek onderzoek, kunstproductie en kunsttheorie in het
hedendaagse kunstveld nauw met elkaar verbonden zijn, heeft BAK zich ten doel gesteld
om een unieke organisatievorm te ontwikkelen waarin elk van deze functies worden
omarmt in één instituut. De notie ‘instituting otherwise’ was voor dit traject een
drijvende kracht, en diende zowel als thema voor de programmering in 2016 als als
motto voor het heroverwegen van de organisatorische infrastructuur waarmee
theoretische en politiek onderlegde artistieke praktijken kunnen worden ondergebracht
die zich verbinden met de door crisis geteisterde wereld van vandaag de dag.
Onder de overkoepelende titel Instituting Otherwise hebben een aantal
tentoonstellingen, discursieve projecten en leerplatforms plaatsgevonden die zich
bezighouden met vragen over institutioneel experiment en innovatie. FORMER WEST
(2008–2016), het belangrijkste onderzoeksprogramma van BAK, anderzijds, heeft dit
jaar zijn culminatiepunt bereikt met een omvangrijke publicatie waarin het acht jaar
lange internationale traject wordt samengebracht.
BAK — als basis voor artistiek, academisch en activistisch werk — omvat vier
organiserende facetten: onderzoek, programma, leren en publicaties. Onderzoek
doordringt de gehele praxis van BAK en is een bepalende factor voor haar intensieve
bijdrage aan de totstandbrenging van nieuwe kennis over belangrijke onderwerpen in de
hedendaagse wereld en maatschappij. Leren is een zwaartepunt dat wordt uitgewerkt
door van onderzoek en educatie een collectief en gezamenlijke praktijk te maken.
Publicaties — als analoge uiting binnen twee gevestigde series (Critical Readers in
Contemporary Art en BAK Critical Readers in Artists' Practice) dan wel in digitale
vorm (twee belangrijke digitale publicatieplatforms en archieven van BAK:
www.bakonline.org en www.formerwest.org) — zijn zowel instrumenten voor als extensies
van het onderzoek en de collectieve leerpraktijk van BAK. Het programma van BAK vormt
een publieke verbinding van onder andere tentoonstellingen en discursieve reeksen
waarmee met diverse groepen in Utrecht en in het buitenland nieuwe kennis en nieuwe
praktijken van collectief leren worden besproken en overlegd. (Zie chronologisch
overzicht hieronder.)
Daarnaast is het idee van collectiviteit nog altijd bepalend voor wat BAK doet en
vertaalt het zich naar de ethos van samenwerking als strategische methode voor het
ontwikkelen en realiseren van al onze programma's, waarbij het indrukwekkende
internationale netwerk wordt ingezet.

2 / 15

bestuursverslag 2016

Programma 2016
I. Future Vocabularies/Instituting Otherwise
Na de reeks tentoonstellingen en discursieve, educatie-, onderzoeks- en
publicatieprojecten omtrent de lemma's survival in 2014 en human/inhuman/posthuman in
2015 was in 2016 instituting otherwise het leidende concept voor het programma van
BAK. De serie is ingegeven door de wens om met het grote publiek van gedachten te
wisselen over institutionele vernieuwing waarmee de activiteiten van de
infrastructuur in het algemeen en die van kunst in het bijzonder op één lijn wordt
gebracht met de zich snel ontwikkelende wereld, die zich gesteld ziet voor een reeks
gelijktijdige crises (o.a. politiek, maatschappelijk, ecologisch, militair,
cultureel, esthetisch). De discursieve projecten, tentoonstellingen, publicaties en
educatie van BAK verkenden zo de volgende maatschappelijk, politiek en cultureel
relevante onderwerpen: alternatieven voor de staat; lerende organisaties; en de
kwesties van taal die medebepalend zijn voor en vormgeven aan de infrastructuren van
collectiviteit en solidariteit.
Gedurende 2016 zijn door BAK binnen dit kader vier tentoonstellingen georganiseerd,
alsmede een reeks discursieve sessies getiteld Institute for the Contemporary, die
zullen leiden tot een serie essays over dit onderwerp op de BAK website.
I.1 Unstated (or, Living Without Approval)
Tentoonstelling, 30 januari – 1 mei 2016
Deels tentoonstelling, deels plek voor ontmoeting, leren en uitwisseling, was
Unstated (or, Living Without Approval) een poging om te reageren op de meervoudige
crises van de natiestaat op politiek, economisch en ecologisch vlak en de daaruit
voortvloeiende noodzaak om andere manieren van institutionalisering te vinden die
buiten de staat om gaan of die de vorm ervan ontwrichten. De werken binnen deze
tentoonstelling bekrachtigen en resulteren in politieke beelden voor het anders leven
in deze wereld.
Het project omvatte bijdragen van kunstenaars als o.a. Abdullah Abdul en Masun Hamro
(Rojava); Lawrence Abu Hamdan (Beiroet); Campus in Camps (Palestina); Decolonizing
Architecture Art Residency (DAAR) (Palestina); Nicoline van Haarskamp (Amsterdam);
Aernout Mik (Amsterdam); New World Academy; New World Summit; Société Réaliste
(Budapest/Paris); Hito Steyerl (Berlin); Stefanos Tsivopoulos (Athene); en We Are
Here (Amsterdam).
De tentoonstelling was conceptueel verbonden met de zesde editie van de New World
Summit die 29–31 januari 2016 aan de Universiteit Utrecht plaatsvond en zich richtte
op de notie van stateloze democratie. Bovendien vond binnen dit kader een serie van
discursieve en performatieve programma’s plaats, waaronder Reading Anarchism, Here We
Are Academy: Learning from the Forum ; Instituting for the Comtemporary; en Universal
Anthem (zie hieronder).
I.2 New World Summit #6
Internationale bijeenkomst georganiseerd door een Utrechts consortium van instituten:
BAK, Universiteit Utrecht en het Centraal Museum (mede ondersteund door het Haagse
UNPO), dat plaatsvond in de Universiteit Utrecht op 29–31 januari 2016.
De New World Summit is een artistieke en politieke organisatie die in 2012 is
opgericht door beeldend kunstenaar Jonas Staal. De organisatie levert "alternatieve
parlementen" en biedt ruimte aan organisaties die op dit moment van democratie zijn
buitengesloten. Ter voortzetting van de langdurige samenwerking heeft BAK een
Utrechts consortium opgericht, bestaand uit BAK, de Universiteit Utrecht en het
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Centraal Museum om de zesde editie van het New World Summit, gezamenlijk te
organiseren en te presenteren.
Onder de naam Stateloze Democratieën voorzag het in een "parlement voor de
statelozen" waarin Nederlandse en internationale kunstenaars, wetenschappers,
activisten, studenten, politici en vertegenwoordigers van stateloze bewegingen
tijdens een drie dagen durende bijeenkomst discussieerden over de politieke,
economische en ecologische crisis waarin de staat zich bevindt. De centrale vraag
hierbij was hoe het begrip democratie kan worden teruggeëist in een vorm die is
gezuiverd van de (huidige) ondergeschikte positie aan de staat en de markt.
Het project omvatte onder andere bijdragen van de groepering Barcelona en Comú; Jolle
Demmers (Universiteit Utrecht); Birgitta Jónsdóttir (dichteres en vertegenwoordiger
van de IJslandse Piratenpartij); Koerdische Vrouwenbeweging; vluchtelingencollectief
We Are Here; en vele anderen.
I.3 Reading Anarchism
Reading groups, februari 2016
In februari 2016 faciliteerde BAK drie Reading Anarchism bijeenkomsten, als onderdeel
van de tentoonstelling Unstated (or, Living Without Approval ). De installatie bij BAK
omvatte uniforme edities van alle titels die momenteel zijn ondergebracht in de
online anarchistische bibliotheek theanarchistlibrary.org. Gedurende de
tentoonstelling konden bezoekers door deze bibliotheek bladeren en eigen exemplaren
produceren. Kunstenaar Nicoline van Harskamp nodigde in totaal zes gasten uit om een
boek of artikel uit de bibliotheek te selecteren om aan het publiek te presenteren en
met de aanwezigen te bespreken. Onder hen waren onder meer kunstenaars, anarchisten,
vluchtelingen en academici.
I.4 Here We Are Academy: Learning from the Forum
Een experimenteel educatieprogramma opgezet en gegeven door We Are Here met Campus in
Camps, 5–9 april 2016
Here We Are Academy was een weeklang experimenteel educatieprogramma, geïnitieerd en
geleid door We Are Here, de eerste grootschalige organisatie van in Nederland
verblijvende vluchtelingen in limbo. Het programma werd ter gelegenheid van het
project Unstated georganiseerd in samenwerking met Campus in Camps, de organisatie
achter een educatieprogramma dat is opgezet in vier Palestijnse vluchtelingenkampen
op de Westelijke Jordaanoever. In deze serie workshops en publieksactiviteiten
doceerden vluchtelingen over de kwestie van artistieke en politieke representatie met
betrekking tot hun strijd. In de lezingenreeks is stilgestaan bij de behoefte die er
voor het voortzetten van de huidige strijd is aan een nieuw taalgebruik en is er
zodoende gewerkt aan de ontwikkeling van een collectief tot stand gekomen lexicon.
1.5 Instituting for the Contemporary
Discursieve serie van lezingen, seminars en workshops, 11, 18 en 25 april 2016
In een serie van discursieve bijeenkomsten is op verschillende manieren in lezingen,
seminars en workshops de vraag gesteld welke soort institutionele praktijk het beste
antwoord kan geven op de uitdagingen van de hedendaagse tijd—door middel van het
eigen maken van de urgenties van de wereld. Deze serie van discursieve bijeenkomsten
heeft met behulp van een methode van “hercompositie” de nalatenschap van BAK’s
vijftienjarige bestaan samengebracht; niet in de vorm van een overzicht van de
georganiseerde projecten of opgerichte netwerken, maar juist als een compacte
samenvoeging van de meest vooruitstrevende conceptuele elementen die – samengebracht
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in een nieuwe vorm – een nieuw voorstel voor het “instituut” voor het hedendaagse
doen.
I.6 Universal Anthem
Muzikale performance door Société Réaliste op verschillende plekken in de stad
Utrecht en een kunstenaarsgesprek met Ferenc Gróf, Jonas Staal en Edwin Jacobs in het
Centraal Museum Utrecht, 1 mei 2016
Tijdens de Culturele Zondag Bestemming Bereikt op 1 mei 2016 organiseerde BAK in
samenwerking met het Centraal Museum en het Zuilens Fanfare Corps Utrecht op
verschillende locaties in het centrum van Utrecht vier live-uitvoeringen van het
muziekstuk Universal Anthem van Société Réaliste.
De performance in het Central Museum werd afgesloten met een gesprek tussen
museumdirecteur Edwin Jacobs en kunstenaars Ferenc Gróf (Société Réaliste) en Jonas
Staal over de totstandkoming van het universele volkslied en vraagstukken rond
nationale identiteit en burgerschap. Gelijktijdig was de tentoonstelling Ik Neem Je
Mee (23 april–30 oktober 2016) te zien in het Centraal Museum die onderdeel uitmaakte
van het gezamenlijk traject Future Collections.
I.7 Caulfield, Cauliflower and other Vegetables
Afstudeertentoonstelling MA Fine Art, serie performances en publicatie, 24 juni–5
juli 2016
De intensieve samenwerking tussen BAK en MaHKU (zie Learning Place hieronder) in
2015/2016 culmineerde in de vorm van een afstudeertentoonstelling die plaatsvond in
BAK. Samengesteld door kunstenaar en architect Markus Miessen presenteerden de
studenten hun werk voor het publiek. Het project omvatte een aantal publieke
performances, als ook tentoongestelde werken in het Universiteitsmuseum en een aantal
andere openbare plekken in de stad Utrecht.
Met bijdragen van: Marija Angelovska, Goeun Choi, Stavroulla Gregoriou, Ola
Hassanain, Kathy Holowko, Willem Holtrop, Pooja Hukku, Kristina Orszaghova, KT
Rangnick, Constanze Schreiber, Iliana Soriano en Felipe Zapata Zuluaga.
I.8 Nicoline van Harskamp: Englishes
Tentoonstelling en symposium, 24 september–20 november 2016
De Nederlandse kunstenaar Nicoline van Harskamps heeft in het doorlopende project
Englishes (2013–2016) het meervoudige gebruik van de Engelse taal door nietmoedertaalsprekers over de hele wereld en de vele soorten "Englishes" die daaruit
voortvloeien onderzocht. De kunstenaar ziet deze coöptatie van het Engels als de
ontwikkeling van een toekomstige gesproken taal door de vorming van een nomadisch
assemblage. Deze collectieve taalvorm legt een plan voor solidariteit door middel van
het gesproken woord voor en maakt aanspraak op gemeenschappelijke rechten op het
redigeren en opeisen van een taal. Een reeks episodische taalexperimenten verkennen
aan de hand van films, workshops, scripts en performances de vele verschillende
dialecten, vormen van gebruik en de daaruit voortvloeiende ontwikkeling van het
Engels naar Englishes. Deze elementen kwamen samen in PDGN, een door BAK ondersteund
nieuw geproduceerd werk dat fungeert als een voorstel voor een toekomstige taal. Dit
werk PDGN is uiteindelijk in 2016 verworven door het Centraal Museum, Utrecht als
onderdeel van de lange termijn samenwerking tussen BAK en Centraal Museum, getiteld
Future Collections (2014–2016). Binnen het kader van de tentoonstelling vond tevens
een discursief evenement en een Q&A plaats met de kunstenaar en uitgenodigde experts.
Gedurende deze bijeenkomst werden algoritmische culturen besproken in relatie tot het
nieuwe werk van Nicoline van Harskamp dat getoond werd in BAK. De tentoonstelling
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Englishes is doorgereisd naar het nieuw opgerichte Centro de Creación Contemporánea
de Andalucía in Córdoba, Spanje, waar het te zien is van 19 december 2016 tot en met
16 april 2017.
I.9 Learning Laboratories: Architecture, Instructional Technology, and the Social
Production of Pedagogical Space Around 1970
Tentoonstelling, publicatie en symposium, 3 december 2016–5 februari 2017
Samengesteld door kunsttheoreticus, schrijver en curator Tom Holert keek de
onderzoekstentoonstelling getiteld Learning Laboratories. Architecture, Instructional
Technology, and the Social Production of Pedagogical Space Around 1970 naar
voorbeelden van educatieve en ruimtelijke case studies van leren in de late jaren
zestig en zeventig, die gericht waren op het experimenteren voor de toekomst. Als het
voortbrengen van kennis en leren de hoofdtaak is van een kunstinstituut als BAK, hoe
zouden we dan kunnen leren van deze experimentele precedenten?
Met bijdragen van: Hartmut Bitomsky & Harun Farocki, filipa Cesar & Sonia Vaz Borges,
Gregor Habusch, Kooperative fur Darstellungspolitik, Darcy Lange, Wendelien van
Oldenborgh, Maurice Stein & Larry Miller & Marshall Henrichs, Florian Zeyfang & Lisa
Schmidt-colinet & Alexander Schoeger.
Een dagvullend symposium, The Real Estate of Education, vond plaats op 4 februari
2017 met bijdragen van Nana Adusei-Poku (schrijver en docent, Rotterdam), Caspar
Heinemann (kunstenaar, dichter, en onderzoeker, Berlijn), Tom Holert (kunsthistoricus
en schrijver, Berlijn), Jakob Jakobsen (kunstenaar, docent en activist, Kopenhagen),
Nancy Jouwe (schrijver en onderzoeker, Utrecht), Annette Krauss (kunstenaar en
docent, Utrecht/Wenen), Matteo Lucchetti (curator, Utrecht/Brussels), Wail Qasim
(criticus en activist, London), Pelin Tan (kunsthistoricus and socioloog, Mardin), en
Tom Vandeputte (schrijver en theoreticus, Berlijn/Amsterdam).
Het project is tot stand gekomen in samenwerking met Haus der Kulturen der Welt,
Berlijn (waar de tentoonstelling in een grotere opzet te zien zal zijn in 2019) en
Harun Farocki Institut, Berlijn.
II. FORMER WEST
Dit belangrijkste internationale onderzoeks-, educatie-, tentoonstellings- en
publicatieproject van BAK heeft eind 2016 een culminatiepunt bereikt in de vorm van
een omvangrijke publicatie waarin de acht jaar werk die eraan is besteed, is
gebundeld onder de titel FORMER WEST: Art and the Contemporary after 1989 . De
publicatie, onder redactie van Maria Hlavajova (artistiek directeur van BAK) en Simon
Sheikh (curator en schrijver, Londen/Berlijn), verkent complexe verhouding tussen
kunst en het hedendaagse vanaf 1989 op basis van de verbeeldende voorstelling van een
“former West”. Het boek is uitgegeven door BAK en het prestigieuze MIT Press,
Cambridge, MA (deze laatste zal ook verantwoordelijk zijn voor de wereldwijde
distributie van de publicatie).
Deze publicatie heeft de politiek-esthetische taak de notie van een "former West"
ondanks alles wat er zich na 1989 heeft afgespeeld, op te zetten. Daarbij wordt
uitgegaan van de vraag wat er geworden is van het Westen na het vermeende einde van
de scheiding tussen Oost en West. Met andere woorden: om het probleem verder uit te
denken van de manier waarop we de verdeling moeten beschouwen van de geopolitieke
(wan)orde van Noord en Zuid, zonder deze ideologische tweedeling. Of, hoe verhoudt de
postcommunistische conditie zich tot de postkoloniale? In de publicatie komen de
praktijk en theorie van kunst en politiek samen en wordt het hedendaagse in kaart
gebracht in een poging om verschillende antwoorden op deze vragen te bieden en zich
met voorgestelde alternatieven voor de wereld na 1989 in te grijpen in het heden.
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De publicatie FORMER WEST: Art and the Contemporary after 1989 omvat zo'n 70
bijdragen verdeeld over thematische hoofdstukken die elk op basis van de notie van
een “former west” de hedendaagse discussie opnieuw aanzwengelen. Bijdragen voor het
boek komen uit het gehele netwerk van FORMER WEST: Nancy Adajania (cultuurtheoreticus
en conservator, Bombay); Dave Beech (kunstenaar en theoreticus , Londen), Rosi
Braidotti (filosoof, Utrecht), Chto Delat?/What is to be done? (kunstcollectief,
Moskou/St. Petersburg); Jodi Dean (politiek theoreticus en schrijver, Geneva, NY);
T.J. Demos (kunsthistoricus en cultuurcriticus, Santa Cruz); Boris Groys
(kunsttheoreticus, New York/Wenen), Stefano Harney (theoreticus, Singapore); Brian
Holmes (cultuurcriticus en politiek activist, Chicago); Sami Khatib (schrijver en
lector Berlijn/Beiroet); Isabell Lorey (politiek theoreticus, Berlijn); Sven
Lütticken (kunsttheoreticus, Utrecht); Suhail Malik (schrijver en educator, Londen);
Sandro Mezzadra (politiek filosoof, Bologna); Rastko Močnik (socioloog en politiek
activist, Ljubljana/Belgrado); Rabih Mroué (kunstenaar, Beiroet/Berlijn); Nina Power
(theoreticus en activist, Londen); Walid Raad (kunstenaar, New York); Gerald Raunig
(filosoof en theoreticus, Zürich); Georg Schoellhammer (conservator, Wenen); Jonas
Staal (kunstenaar, Rotterdam), Hito Steyerl (kunstenaar, Berlijn) en G.M. Tamás
(politiek filosoof en schrijver, Boedapest).
FORMER WEST: Art and the Contemporary After 1989 is het hoogtepunt van FORMER WEST
(www.formerwest.org), een collectief, nomadisch project uitgedacht en ontwikkeld door
BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht (2008-2016).

Educatie en leren
Learning Place

Learning Place (LP) is het belangrijkste doorlopende educatieve platform van BAK en
daarnaast een plek voor de ontwikkeling van talent. LP is ontwikkeld als een reeks
lessen, interacties en bijeenkomsten parallel aan het programma van BAK, zodat de
deelnemers volledig kunnen profiteren van en bijdragen aan het onderzoek waarop het
werk van BAK gebaseerd is; directe uitwisseling met kunstenaars, studenten en
activisten die bijdragen aan BAK-projecten; en voor het opdoen van ervaring in de
dagelijkse werkpraktijk van een theoretische kunstorganisatie met politieke
drijfveren. Het is ontwikkeld in overleg met BAK-fellows en gebaseerd op
verschillende Master- en doctoraalprogramma's van kunstacademies en universiteiten in
Utrecht en in het buitenland.
Als onderdeel van de gevarieerde reeks Future Vocabularies en het lemma instituting
otherwise voor het jaar 2016 wordt een uitgebreid 12-weken durend lesplan
gerealiseerd. In dit semester worden in wekelijkse sessies van een dag lang de
artistieke en filosofische benaderingen van de politiek van infrastructuur en
institutionaliserende praktijken verkend. De ochtendsessies over kunst en theorie
worden gegeven door Maria Hlavajova; de praktijksessies 's middags zijn opgebouwd
rond concrete kunstwerken en worden gegeven door gastdocenten - kunstenaars,
conservatoren en theoretici die bij het hoofdprogramma van BAK betrokken zijn.
Deelnemers buigen zich over de kwesties van Future Vocabularies door middel van
gezamenlijk onderzoek naar het relevante onderwerp en door een reeks veranderende
provisorische archieftentoonstellingen bij BAK te organiseren.
Als vervolg op de gevestigde langdurige structurele samenwerking maakt Learning Place
een wezenlijk onderdeel uit van het MA onderzoekscurriculum van de HKU en de MAR van
de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag.
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Overige educatie
BAK zet de reeds gevormde samenwerking voort met de Universiteit Utrecht. Samen met
het Center for the Humanities van deze universiteit werd in augustus 2016 opnieuw een
Summer School georganiseerd met bijna 100 internationale deelnemers.
In 2016 werd voortgeborduurd op het onderwijsprogramma voor middelbare scholen uit
2015. Zowel de inhoud als het netwerk dat nodig is voor het volledig functioneel
uitrollen van het programma is opgebouwd en vertaalde zich naar de groepsbezoeken en
schoolgebonden lesactiviteiten voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs. Een
structureel samenwerkingsproject met het Oosterlicht College uit Nieuwegein is een
goed voorbeeld van de manier waarop BAK aan deze educatieopdracht invulling geeft.
Het project Tentoonbazen betreft een lessenreeks van 10 lessen met twee klassen van
25 leerlingen. De reeks werd afgesloten met een tentoonstelling bij BAK waarin de
leerlingen verschillende rollen hadden, variërend van kunstenaar tot curator, van
educatiemedewerker tot financieel directeur. In de komende periode zal BAK dit
project verder ontwikkelen en een tweede editie is gepland voor juni 2017. Het totaal
aantal contacten in 2016 is gegroeid tot 580, wat boven het gestelde aantal ligt dat
BAK voor ogen had in de prestatiecijfers. Het geeft aan dat BAK hiermee op de goede
weg is en de achterblijvende cijfers van 2013 en 2014 heeft weten om te buigen naar
een overscore in 2015 en 2016.
BAK is regelmatig betrokken bij lezingen, gesprekken en workshops, vooral in het
kader van educatieve platforms van andere kunst- en onderwijsinstellingen, waaronder
de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, en Goldsmiths College in Londen.
Het totaal aan educatieve contacten in het hoger onderwijs is gegroeid tot 1.054 in
2016. Ook geeft artistiek directeur van BAK Maria Hlavajova veel lezingen, waarmee de
door BAK ontwikkelde kennis ook in andere contexten wordt verspreid.

Publicaties, digitale platformen, distributie en communicatie
Het werk van BAK bestaat uit vier fundamentele onderdelen: programma, onderzoek,
educatie, en publicaties. Deze zijn met elkaar verbonden waardoor projecten ontstaan
die een samenhangend discours tot stand brengen. Met dit discours zoekt BAK
aansluiting bij andere maatschappelijke disciplines en bij andere internationale
plaatsen en contexten.
Uitwisseling van kennis met onze bezoekers krijgt gestalte door middel van
tentoonstellingen, lezingen en conferenties, workshops en educatieve platforms of
door publicaties en andere middelen. Communiceren en kennisverspreiding gaat daarbij
hand in hand met publiceren. BAK richt zich op verschillende publicatiemethoden,
zowel digitaal als gedrukt, en verbindt zo een gevarieerd publiek met de inhoud die
tijdens de projecten verzameld wordt. Accenten liggen daarbij op (internationale)
doelgroepen met een professionele interesse voor de vraagstukken die BAK aan de orde
stelt.
Naast de analoge publicaties ontwikkelt en onderhoudt BAK ook actief digitale
platforms. Voor BAK is de online-omgeving een manier om (naast de eigen fysieke
thuisbasis onsite, en de nomadische bijeenkomsten on-the-move) op alle mogelijke
plekken en momenten steeds meer publieksgroepen te bereiken. De lezingen, workshops
en seminars van BAK worden zorgvuldig gearchiveerd en beschikbaar gesteld als een
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digitaal leer- en onderzoeksinstrument op de website(s). De inzet van social media is
een belangrijk middel om publiek betrokken te houden bij het programma en de
activiteiten op de digitale platformen onder de aandacht te brengen. De sterke groei
van de social media volgers van BAK (verdrievoudigd van 2.983 in 2013 naar 10.294 op
31 december 2016) toont aan dat dit een succesvolle strategie is.
Naast inzet op het digitale domein worden gerichte communicatiemiddelen ingezet om
projecten en activiteiten onder de aandacht te brengen. Daaronder vallen
advertenties, posters, flyers en overige media-uitingen via lokale en internationale
aanbieders. In combinatie met e-flux advertenties (bereik 50.000 professionals),
websites (56.974 unieke bezoekers), digitale nieuwsbrieven (eigen adressenbestand met
4.000 contacten) en distributie van publicaties (807 exemplaren) vormen deze middelen
een uitgelezen pakket voor het bereik in een (inter)nationale omgeving. Ons lokale
publiek bedienen we vooral met middelen die door het Utrecht Uitburo zijn ontwikkeld.
Dat wordt verder ondersteund met advertenties en redactionele aandacht in gerukte
media, waaronder veel vaktijdschriften.

Samenwerking, publiek en bereik
Van meet af aan heeft BAK gekozen voor een kwalitatief begrip van het publiek en het
publieke domein. Dat betekent dat het vooral draait om de intensiteit van de relatie.
De publicatie Future Publics (The Rest Can and Should Be Done by the Public) bevat
het onderzoek van BAK naar nieuwe publieksgroepen die ontstaan vanuit de sociale
crisis en de politiek-economische onzekerheden. In combinatie met het onderzoek naar
de positie van BAK in het maatschappelijke veld, dat in 2015 is uitgevoerd door
zelfstandig organisatieadviseur Mechtild van den Homberg, heeft dit geleid tot de
uitgangspunten voor BAK waarbij de differentiatie van het publiek belangrijker wordt.
Door het specifieke aanbod trekt BAK een publiek dat voor een deel bestaat uit
professionals in de kunsten, studenten uit het hoger en universitair onderwijs met
een maatschappelijke en culturele belangstelling en docenten en onderzoekers uit
academische en wetenschappelijke hoek. Deze groep is sterk vertegenwoordigd in het
bezoek voor de lezingen en gesprekken die BAK organiseert. BAK legt zich niet
exclusief toe op een publiek van kunstprofessionals (3.886 deelnemers in 2016), Juist
de tentoonstellingen trekken ook publiek (14.117 bezoekers op diverse locaties) aan
dat op zoek is naar prikkels en uitdagingen en een brede culturele achtergrond heeft.
De aantallen zijn vergelijkbaar met de cijfers van 2015 en voldoen aan de gesteld
prestatiecijfers.
Samenwerken vormt een sturend principe voor BAK binnen Utrecht, Nederland en
daarbuiten. In Utrecht ziet BAK zich als een flexibele dynamische speler die als
verbinder optreedt tussen onderwijs en kunstinstellingen in de stad. In de lokale
context zijn de strategische partnerschappen met Centraal Museum en
onderwijsinstellingen van groot belang. Met het Centraal Museum wordt samengewerkt om
delen van het programma van BAK aan te laten sluiten op de collectievorming en de
tentoonstellingspraktijk van het museum. In 2016 heeft dat geresulteerd in een
presentatie van een vluchtelingenproject binnen de vaste collectie van het museum,
een coproductie van een performance, een gezamenlijke artist talk, en de aankoop van
een werk van Jonas Staal en van Nicoline van Harskamp als resultaat van werken uit
het programma van BAK voor de collectie van het museum. Op deze manier wordt bereik
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en zichtbaarheid van het werk van BAK versterkt door de museale infrastructuur van
het Centraal Museum. Het heeft ook geleid tot extra bezoekers die via het Centraal
Museum de praktijk van BAK hebben gezien. BAK blijft samenwerken met diverse
kunstinstellingen in Utrecht, zowel binnen het door ons opgerichte BK-NU platform als
in andere met onze programma's verbonden projecten op het vlak van kunst, cultuur of
de maatschappij als geheel. Als plek voor talentontwikkeling werkt BAK in de lokale
context structureel samen met HKU en Universiteit Utrecht.
BAK is landelijk een van de initiatiefnemers van De Zaak Nu, de belangenvereniging
van presentatie-instellingen, en is daar intensief bij betrokken (de artistiek
directeur van BAK is lid van het bestuur). BAK heeft regelmatig
samenwerkingsverbanden met instellingen in het hoger onderwijs. Het gaat onder meer
om ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem; Dutch Art Institute, Arnhem; Academie
Minerva, Groningen; Piet Zwart Institute, Rotterdam; Sandberg Instituut, Amsterdam;
Theaterschool, Amsterdam; Universiteit Utrecht; Utrecht Graduate School of Visual Art
and Design (MaHKU), Utrecht; Willem de Kooning Academie, Rotterdam.

Internationaal heeft BAK een onderscheidende positie opgebouwd met projecten die het
initieerde en ontwikkelde. Programma’s die bij BAK ontwikkeld werden, coproducties
die BAK samen met partners in het buitenland produceert en kennisuitwisseling door
middel van lezingen, discussies en congressen hebben een hoog aanzien en een breed
bereik in het internationale domein. Partners in 2016 waren Centro de Creación
Contemporánea de Andalucía, Córdoba; State of Concept, Athens, MIT Press, Cambridge;
Haus der Kulturen der Welt, Berlijn.

Organisatie
BAK blijft het model van flexibiliteit aan de basis en uitbreiding in schaal en
capaciteit door samenwerking en coproductie de komende jaren voortzetten. In 2016 is
veel tijd en energie gestopt in het overtuigen van onze structurele partners om BAK
voor de nieuwe periode een stabielere basis te geven voor de exploitatie. Dat heeft
resultaat gebracht, maar ook een aantal consequenties gehad voor de andere
organisatorische aandachtspunten.
Personeel
De personele organisatie kent aan de basis een stabiel team dat bestaat uit een
artistiek directeur (1 fte), een zakelijk directeur (0,8 fte), en de administratieve
ondersteuning (1,4 fte) en een communicatiemedewerker (0,6 fte). Het
activiteitenprogramma wordt gerealiseerd door de projectorganisatie die bestaat uit
de programmagerelateerde posities zoals de research curator (1 fte), curator of
publications (1 fte, freelance), projectcoördinatoren (2 fte, waarvan een
projectmatig gefinancierd op freelance basis). Projectmatig wordt dat uitgebreid en
aangevuld met freelance medewerkers.
Bestuur
BAK hanteert de Governance Code Cultuur als leidraad waaraan de bestuurlijke
organisatie wordt getoetst en verbeterd. De organisatie functioneert als een
stichting met bestuur/directie en een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat
in 2016 uit Tom van Gestel (lid Raad van Toezicht sinds 2014, uitgetreden december
2016), Maria Tuerlings (aangetreden 2015, einde eerste termijn 2018), Alex de Vries
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(lid Raad van Toezicht sinds 2014, uittredend in 2017), Kitty Zijlmans (aangetreden
2015, einde eerste termijn 2018) en Hans van Straten (aangetreden 2016, einde eerste
termijn 2019). De directie/bestuur bestaat uit Maria Hlavajova, artistiek directeur
(aanstelling sinds 2001, bestuurder sinds 2014) en Arjan van Meeuwen, zakelijk
directeur (aanstelling sinds 2001, bestuurder sinds 2014). Er wordt gemiddeld vier
keer per jaar vergaderd waarbij beleid, financiën en organisatorische zaken worden
doorgesproken met de directie/bestuurders en waarbij de controlerende en
besluitvormende taak van de raad invulling krijgt.
Code culturele diversiteit
Door de werkwijze en het programma van BAK wordt voldaan aan de Code culturele
diversiteit. Dit vindt zowel qua leeftijd, gender, etniciteit als nationaliteit zijn
neerslag in de samenstelling van het BAK-team, de partners en de publieksgroepen die
zijn samengesteld uit kunstenaars, wetenschappers en culturele activisten, alsook
precaire gemeenschappen (waaronder studenten en vluchtelingen) waarmee wordt gewerkt.
BAK ziet het als haar opdracht invulling te geven aan een institutionele zoektocht
naar de herschikking van conventionele culturele verhoudingen die aansluit op
vraagstukken rond diversiteit.
Huisvesting
Op het gebied van de huisvesting concentreert BAK zich in 2016 op de locatie aan de
Lange Nieuwstraat 4, als de basis voor onderzoek, ontwikkeling en presentaties van de
activiteiten. Het gebouw blijft ook de uitvalsbasis voor de coproducties die BAK
realiseert met instellingen in Utrecht of op het internationale speelveld. De huidige
omvang van het programma, de personele groei en de combinatie van presentatie en
reflectie in het programma betekenen wel dat de grens van het haalbare bereikt is en
dat nieuwe huisvesting of uitbreiding noodzakelijk is geworden. Sinds september 2016
is samen met een projectleider huisvesting een zoektocht gestart naar een vervangende
locatie.

Financiën 2016
De basis van de financiering van het programma in 2016 blijft de ondersteuning door
de Gemeente Utrecht en de bijdrage van het Ministerie van OCW in het kader van de
Basisinfrastructuur 2013-2016. Vanuit het oogpunt van cultureel ondernemerschap
focust BAK op coproducties met onderwijsinstellingen, museale partners en
coproducenten, fondsen met een accent op nieuwe ontwikkelingen en Europese
cultuurfondsen. De eigen inkomsten van BAK komen dan ook voor een groot deel van
private fondsen en partijen die we aan ons weten te binden voor projecten. Een deel
van het verdienvermogen van BAK ligt in het feit dat BAK een betrouwbare en gewilde
samenwerkingspartner is voor internationale kunst- en onderwijsinstellingen. De
recente geschiedenis toont aan dat deze samenwerkingsverbanden BAK in staat stelt de
ambitieuze projecten die zij initieert niet alleen te realiseren, maar ook te
financieren. In veel gevallen gebeurt dat in de vorm van coproducties waarbij de
partners meefinancieren in de projecten die BAK voordraagt.

Inkomsten
Bijdragen structurele subsidies 2013-2017
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In de periode 2013-2017 ontvangt BAK van zowel het Ministerie van OCW als van de
Gemeente Utrecht een jaarlijkse bijdrage op basis van haar beleidsplan 2013-2017.
In 2016 heeft de Gemeente Utrecht EUR 474.700 bijgedragen, en het Ministerie van OCW
draagt EUR 216.863 bij. Het totaal aan Structurele subsidies komt daarmee uit op een
bedrag van EUR 691.563.
Bijdragen fondsen
In 2016 ontving BAK subsidies van het K.F. Hein Fonds (EUR 3.000) en het Fentener van
Vlissingen Fonds (EUR 1.000) voor projectondersteuning. Deze inkomsten blijven sterk
achter bij de begroting waarin een totaal van bijdragen werd genoemd van EUR 140.000.
De gedeeltelijk verklaring hiervoor is dat in 2016 er meer coproducties zijn
gerealiseerd waarbij de coproducent een grotere bijdrage leverde aan de financiering
(EUR 75.702 meer dan begroot) en er minder op fondsen is gefocust. De
projectfinanciering was in deze gevallen meer een gedeelde verantwoordelijkheid van
BAK en de coproducent omdat het om gezamenlijke producties ging. Een extra factor die
meespeelde is de focus op het zeker stellen van de subsidiering in het kader van de
Basisinfrastructuur die veel tijd en aandacht heeft gevraagd, waardoor de
projectaanvragen in 2016 zijn achtergebleven. Het verklaart voor een deel het
achterblijven van de bijdragen maar heeft wel een gunstig resultaat opgeleverd voor
de periode 2017-2020.
Opbrengsten
De Directe publieksinkomsten komen met een bedrag van EUR 6.526 dicht in de buurt van
de EUR 8.000 die was begroot voor 2016. Het betreft onder andere de entreegelden voor
de tentoonstellingen en lezingen en de verkoop van publicaties. De Overige inkomsten
bedragen EUR 11.915, en bestaan uit inkomsten educatie en vergoedingen voor lezingen.
Aangezien samenwerking behoort tot het DNA van BAK maken coproducties een belangrijk
onderdeel uit van de financiering van projecten. Dat was in 2015 al duidelijk (omzet
van EUR 114.330) en wordt in 2016 bevestigd door de coproducties met Hogeschool voor
de Kunsten Utrecht, Centraal Museum, Universiteit Utrecht, New World Summit/Jonas
Staal, Nicoline van Harskamp en MIT Press Cambridge. Dat leidde dit jaar tot een
omzet van EUR 115.702. Met een bedrag van EUR 9.404 aan indirecte opbrengsten brengt
dat het totaal van de Opbrengsten op EUR 143.547.
Eigen inkomsten
De eigen inkomsten uit opbrengsten en bijdragen uit private middelen, gemeten volgens
de criteria van OCW, bedroegen EUR 147.547. Afgezet tegen de structurele subsidies
van EUR 691.563 komt dat overeen met een percentage van 21,3 procent eigen inkomsten.
Het gemiddelde over de afgelopen vier jaar komt nu uit op een percentage van 22,0
procent en ligt daarmee boven het gemiddelde percentage voor de eigen inkomsten in de
periode 2013-2016.
Het totaal aan Bijdragen komt uit op EUR 695.563 en de Opbrengsten op EUR 143.547 wat
leidt tot een totaal aan Inkomsten van EUR 839.110. Dat wijkt af van de begroting die
uitging van EUR 895.702. Zoals gezegd is dat vooral toe te schrijven aan
achterblijvende bijdragen van fondsen in 2016 door genoemde redenen. We zien dat niet
als een structureel probleem, maar zullen daar wel extra aandacht aan besteden in
2017.
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Lasten
Beheerslasten
De individuele salarissen van medewerkers zijn in 2016 geïndexeerd maar verder niet
gestegen. Aan het eind van het jaar is een eenmalige uitkering van een maandsalaris
toegekend aan de directie als compensatie voor het bevriezen van de salarissen in de
afgelopen vier jaar, de waardering voor de inzet in diezelfde periode en het nieuwe
perspectief wat is gecreëerd. De salarissen van de directie zijn terug te vinden in
de jaarcijfers en blijven binnen de wet normering bezoldiging topfunctionarissen
(WNT).
De huisvestingslasten zijn EUR 9.167 hoger dan begroot, maar dat hangt samen met een
extra uitgave voor de zoektocht naar nieuwe huisvesting die in 2016 is gestart. Deze
kosten voor een freelance medewerker worden gedekt door een vrijval uit de
bestemmingsreserve huisvesting.
De bureaukosten zijn EUR 9.092 hoger dan begroot en dat hangt samen met hogere kosten
voor accountancy en de administratie en de verrekening van de niet aftrekbare BTW.
Beide posten zijn structureel hoger en daar zal in de komende periode rekening mee
worden gehouden.
Activiteitenlasten
De activiteitenlasten personeel volgen de begroting 2016 en zijn over het geheel
genomen volgens verwachting verlopen. De activiteitenlasten personeel waren begroot
en alle functies zijn ingevuld. Er wordt meer met freelancers gewerkt om voldoende
flexibel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en de personele lasten niet te
veel voor langere tijd vast te leggen. Hierdoor zijn er wat verschuivingen geweest
tussen de verschillende functies en de vaste en tijdelijke contracten die de
verschillen verklaren in de verdeling tussen de begrote functies en de gerealiseerde
functies.
De activiteitenlasten materieel vertonen een aantal sterke afwijkingen van de
begroting die samenhangen met een administratieve verplichting. Een deel van de
subsidies voor projecten die meerdere jaren lopen en dat niet wordt besteed in het
jaar van ontvangst wordt in het jaar van toekenning geboekt als Vooruitontvangen
projectsubsidies. De lasten die in het volgende jaar worden gemaakt worden eerst in
de kosten geboekt en vervolgens in een keer uit de kosten weggeboekt en in mindering
gebracht op de post Vooruitontvangen projectsubsidies. Dat betekent echter voor de
vergelijkbaarheid van de cijfers met voorgaande jaren en de begroting een grote
vertekening. Het totaal aan activiteitenlasten is weer wel vergelijkbaar met de
begroting omdat daar de kosten en de vooruitontvangen bedragen weer tegen elkaar zijn
weggeboekt. Daar waar afwijkingen het gevolg zijn van andere redenen wordt dat hier
alsnog toegelicht.
Projecten waarvoor dit in 2016 geldt zijn Het Democratieproject, New World Summit
#6/Unstated en Former West. In totaal betreft het EUR 292.349 aan vooruitontvangen
subsidies die op deze manier vrijvallen tegen kosten die in 2016 geboekt zijn.
Zo werd een deel van het programma 2016 uitgevoerd onder de noemer van Het
Democratieproject, (met als titel Future Collections) een door stichting DOEN
ondersteund project dat samen met het Centraal Museum wordt geproduceerd. In 2016 is
EUR 75.000 besteed aan kosten die samenhangen met dit project. Deze kosten worden in
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mindering gebracht op de Verplichtingen toegezegde projectsubsidies. Hierdoor heeft
het geen directe gevolgen voor het resultaat of de omzet. Het activiteitenprogramma
binnen dit project is hiermee afgerond en het project zal in 2017 formeel worden
afgesloten.
Hetzelfde geldt voor de bijdragen van The Art of Impact, Stg Democratie en Media en
kf Hein Fonds ten gunste van de New World Summit #6 die als inkomsten worden geboekt
in 2015 en waarvoor de kosten in 2016 werden gemaakt. Ze worden uiteindelijk
weggeboekt tegen de post Verplichtingen toegezegde projectsubsidies.
Het laatste project waarvoor dit geldt, betreft Former West, en wel de realisatie van
de publicatie. Ook hiervoor zijn de kosten geboekt in 2016 en worden die
weggeschreven tegen het nog openstaande bedrag.
Op basis van de reguliere begroting blijft een totaal van EUR 302.971 aan kosten
over. Dat is EUR 19.481 minder dan begroot en toe te schrijven aan het feit dat
halverwege het jaar werd voorzien dat de inkomsten achter zouden blijven en dat er
daarom gekozen is voor een beperking van de uitgaven tot het einde van het jaar.
Hiermee is een voorkomen dat er een groter tekort zou ontstaan dan nu het geval is.
Resultaat
De inkomsten en bijdragen in 2016 vormen een totaalbedrag van EUR 839.110 en de
lasten bedragen EUR 924.337. Het saldo uit gewone bedrijfsvoering komt daarmee uit op
EUR -85.226. Rekening houdend met een positief saldo van EUR 68 aan rente komt het
exploitatieresultaat daarmee uit op een bedrag van EUR –85.158 voor verrekening van
bestemmingsreserves.
Vrijval reserves
Het negatief resultaat kan niet worden toegerekend aan het OCW bestemmingsfonds 20132017 aangezien het OCW bestemmingsfonds op 0 EUR staat. De OCW bestemmingsreserve
2009-2013 van EUR 32.208 die is vrijgegeven voor besteding aan het programma van BAK
was voorzien als vrijval in 2016 en wordt in zijn geheel aangesproken. Deze reserve
daalt daardoor naar 0 EUR.
In verband met de extra investering in personele ondersteuning bij het vinden van
nieuwe huisvesting wordt ook een deel van de bestemmingsreserve Huisvesting
vrijgegeven. Het gaat hierbij om een bedrag van EUR 7.475 dat vrijvalt.
Ten slotte valt in 2016 ook de bestemmingsreserve Former West vrij die was aangelegd
ter realisatie van de publicatie die in 2016 werd geproduceerd en waarvoor EUR 20.000
vrijvalt.
In totaal valt er een bedrag van EUR 59.682 vrij. Met deze mutaties blijft er een
bedrag van EUR 25.476 over dat ten laste van de algemene reserve wordt gebracht, die
daarmee daalt van EUR 124.659 naar EUR 99.183. Samen met de resterende
bestemmingsreserve huisvesting van EUR 6.742 bedraagt het Eigen Vermogen op 31
december 2016 hiermee EUR 105.925.
We signaleren dat fondsenwerving een structurele aandacht vraagt. We vertrouwen er
echter ook op dat de huidige inzet op projectfinanciering door middel van
ondersteuning van private en publieke partijen en de inkomsten uit verkoop en de
vergoedingen voor coproducties een goede mix vormen van inkomsten die passen bij de
organisatie en aansluiten bij de mogelijkheden in het internationale veld waarin BAK
opereert. Zoals 2016 aantoont kunnen we bij tegenvallende resultaten op tijd
maatregelen nemen en ons programma bijstellen door de kosten te beperken. Ook
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