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Untitled Ceremony #16 waiting to be activated 
(Photography by Gunnar Meier) 
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01. Inleiding 

Het jaar 2021 begon met een ‘valse start’. De opening van de 
tentoonstelling barely pausing/pausing barely werd terug gefloten door 
een algehele lockdown als maatregel tegen het verspreiden van het 
Covid - 19 virus. Het opbouwen van een tentoonstelling, die uiteindelijk 
ondanks een verlenging, niet open kon gaan voor het publiek vormde een 
geheel nieuwe ervaring. . .  
 De teleurstelling was groot, niet enkel voor Tlön Projects die alle 
voorbereiding en investering in samenwerking met A Tale for A Tub had 
gedaan, maar bovenal voor alle kunstenaars en de curator die uitkeken 
naar een veelbelovende tentoonstelling. 
 Na uitstel kon gelukkig in het najaar, nog wel onder het regime van 
maatregelen, de performance van Béatrice Balcou plaatsvinden. Tal van 
andere activiteiten kwamen echter te vervallen of werden 
doorgeschoven naar 2022. 
 Al met al werd 2021 toch een jaar waarin Tlön Projects, ook 
achter de schermen, kon doorgroeien als platform voor hedendaagse 
kunst.   

02. Terugblik 
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In het voorjaar werd de tentoonstelling barely pausing/pausing barely 
gerealiseerd. In een vierjarige samenwerking met A Tale of A Tub in 
Rotterdam werd dit de eerste editie. Gast curator Christiana Li stelde 
een tentoonstelling samen met werken van kunstenaars uit de 
denkbeeldige collectie van Tlön Projects. Helaas is deze nooit open 
geweest voor het grote publiek. De tentoonstelling is wel volledig 
gedocumenteerd en de tentoonstellingsbeelden zijn op de website van 
Tlön Projects gepubliceerd. 

11.02.2021—23.05.2021 

Laëtitia Badaut Haussmann, Neïl Beloufa, Louise Bourgeois, Ansuya 
Blom, Anna and Bernhard Blume, Rosemarie Castoro, Brody Condon, 
Jason Dodge, Ceal Floyer, Ryan Gander, gerlach en koop, David Horvitz, 
Pierre Huyghe, Susan Hiller, Li Jinghu, Eva Koťátková, João Onofre, 
Julien Prévieux, Rachel Rose, Nora Turato. 
 

David Horvitz, *Nautical Dusk (II)*, 2017 
João Onofre, *Promise of a Sculpture*, 2012  
Ryan Gander, *Evidence of Absence*, 2019 
(Photography by LNDW Studio) 
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In het najaar werd in samenwerking met Rozenstraat - A Rose is a rose 
is a rose te Amsterdam de performance Ceremony #16 van Béatrice 
Balcou gerealiseerd. De performance werd uitgevoerd met een werk van 
Dominique Gonzalez-Foerster uit de denkbeeldige collectie. 

05.11.2021—07.11.2021 

Béatrice Balcou 

   

Rehearsal of Untitled Ceremony #16 
(Photography by Gunnar Meier) 
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Gelijktijdig werden in Rozenstraat een aantal recente werken uit de 
series Porteurs en Containers van Béatrice Balcou getoond. 
 De performance werd viermaal uitgevoerd, telkens voor een 
publiek bestaande uit dertig personen, dit volgens het concept van de 
kunstenaar en toevalligerwijs samenvallend met de corona maatregelen 
waarbij de 1,5 meter afstand voor het publiek gerespecteerd moest 
worden.  
 

Rehearsal of Untitled Ceremony #16 
(Photography by Gunnar Meier) 

Achter de schermen kon Tlön Projects haar denkbeeldige collectie 
verder laten uitgroeien. Nieuwe werken konden worden opgenomen in de 
collectie en de samenwerking met verzamelaars worden verstrekt. 
 Op de INDEX van de website werden nieuwe bijdragen 
gepubliceerd en op de ANNEX werden een aantal nieuwe werken van 
kunstenaars voor de verkoop, als support voor Tlön Projects 
aangeboden. 
 Het aantal bruiklenen uit de denkbeeldige collectie aan externe 
partners kwam door de pandemie helaas volledig stil te liggen. 
Tentoonstellingen werden uitgesteld of zelfs gecanceld.  
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03. Vooruitblik 

De hoofdlijnen voor het programma voor 2022 werden uitgezet. Zo 
zullen bestaande samenwerkingen worden gecontinueerd en nieuwe 
initiatieven worden uitgewerkt. De tentoonstelling met gast curator Sam 
Steverlynck Zijn naam was Austerlitz/Austerlitz was his name staat al 
ver in de steigers. Deze zal plaatsvinden in A Tale of A Tub te 
Rotterdam. 

12.02.2022—03.04.2022 

Béatrice Balcou, David Bestué, Pierre Bismuth, Pavel Büchler, Peggy 
Buth, Daniel Gustav Cramer, Jason Dodge, Marcel van Eeden, Aurélien 
Froment, Simon Fujiwara, Mario García Torres, Agnès Geoffray, 
Alexander Gutke, Ane Mette Hol, Sven Johne, Alexandra Leykauf, Chaim 
van Luit, Clare Noonan, Marzena Nowak, Paulien Oltheten, Moira Ricci, 
Jasper Rigole, Stéphanie Saadé, Oriol Vilanova, Tris Vonna-Michell. 

Alexandra Leykauf, Untitled #10, 2014 
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04. Samenwerkingen 

De samenwerking met A Tale of A Tub wordt in de komende jaren 
gecontinueerd. De eerste tentoonstelling heeft in 2021 plaatsgevonden. 
Helaas is deze nooit open geweest voor het grote publiek. De 
tentoonstelling is wel volledig gedocumenteerd en de 
tentoonstellingsbeelden zijn op de website gepubliceerd. 
 De samenwerking met Rozenstraat zal gecontinueerd worden, 
jaarlijks zal er een performance van een van de kunstenaars uit de 
denkbeeldige collectie in het programma worden opgenomen. 
 Tlön Projects is gevraagd om in het voorjaar van 2022 een 
tentoonstelling te maken voor Huidenclub, een nieuw kunstplatform in 
Rotterdam. Deze tentoonstelling zal worden samengesteld door Chris 
Bestebreurtje en Petra Kuipers. 
 Met RADIUS, het nieuwe kunstplatform in Delft, is 
overeengekomen dat in de komende jaren telkens in een 
groepstentoonstelling werken uit de denkbeeldige collectie opgenomen 
zullen worden. 
  

05. Publieksbereik 

Tlön Projects heeft een Satellietprogramma en zelf geen presentatie 
plek. In die zin is Tlön Projects nomadisch. De bezoekcijfers zijn deels 
gebaseerd op de instellingen waarmee wordt samengewerkt en deels 
vanuit eigen bevinding middels social media en de eigen website. 
 Door de samenwerking met partnerinstellingen wordt er een groot 
publiek bereikt, beide organisaties schrijven hun eigen netwerk aan. Tlön 
Projects heeft zelf een mailinglist van 3025 adressen. 
 Tentoonstellingen worden goed bezocht, 5 á 10 bezoekers per dag 
zijn een gemiddelde. Openingen worden zeer druk bezocht, en de 
performances trekken een gemiddelde van 30 bezoekers per uitvoering. 
 Naast de fysieke bezoekers is er het internationale publiek dat het 
programma volgt via social media. Tlön Projects heeft 1000 volgers op 
Instagram, 300 volgers op Facebook en in 2021 hebben 3300 mensen 
de website bezocht. 
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06. Organisatie 

Tlön Projects volgt de principes van de Fair Practice Gedragscode en 
de Governance Code Cultuur. In 2021 bestond het onbezoldigde bestuur 
uit de volgende leden: 

Chris Bestebreurtje (voorzitter) 
Petra Kuipers (secretaris) 
Dick Pellegrom (penninmeester) 
Maarten Brocades Zaalberg (algemeen lid)  

In 2022 zullen de initiatiefnemers Chris Bestebreurtje en Petra Kuipers 
aftreden als bestuurslid en verder als artistiek leiders aan de organisatie 
verbonden blijven. Om het bestuur weer compleet te maken zal er een 
vacature worden uitgeschreven. 

07. Financiën 

In 2021 werden projecten mede mogelijk gemaakt door financiële 
bijdrage van het Mondriaan Fonds en het AFK. Daarnaast werden 
verkopen uit de ANNEX gerealiseerd en donaties ontvangen. 
 Tlön Projects laat zien dat met de inzet van een onbezoldigd 
bestuur en weinig middelen al een sterke aanzet tot het innemen van 
een positie in het kunstenveld mogelijk is gemaakt.  
 In 2022 zullen naast projectsubsidies ook de lijnen worden 
uitgezet tot het aanvragen van meer structurele subsidies om de 
werking van Tlön Project verder te kunnen consolideren. 

08. Colophon 

Stichting Tlön Projects 
Office: 
Plantage Middenlaan 25-1 
1018 DB Amsterdam 

www.tlonprojects.org 
enter@tlonprojects.org 

ANBI status: 857473384
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STICHTING TLÖN PROJECTS

1 BALANS PER 13 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

€ € € €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 547           348           

Immateriële vaste activa 35.610     38.633     

Financiële vaste activa -            -            

36.157       38.981       

Vlottende activa

Voorraden -            -            

Vorderingen 13.273     6.103        

Liquide middelen 7.227        4.434        

20.499       10.537       

Totaal activa 56.656       49.519       

Passiva

Stichtingskapitaal -             -             

Exploitatieresultaat -654           -1.937       

Langlopende schulden 34.450       38.200       

Kortlopende schulden 22.860       13.255       

Totaal passiva 56.656       49.519       

-             -             

31-dec-21 31-dec-20
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2 EXPLOITATIEREKENING OVER 2021

Brutomarge 1.482         -116           

Bedrijfsresultaat 1.482         -116           

-            
-            

-199          -165          

Financiële baten en lasten -199           -165           

Resultaat voor belastingen 1.282         -281           

Belastingen -             -             

Resultaat 1.282         -281           

Rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke kosten
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