
1

Jaarverslag 2018
Stichting AVL Mundo

AVL Mundo
Keileweg 18
3029 BS Rotterdam
www.avlmundo.org



2

Inhoud

DOELSTELLINGEN       4

ACTIVITEITEN        5

ARTIST-IN-RESIDENCE       8
Residents in 2018       9
Carlijn Kingma        9
Kasey Short        10
Riley Harmon        10

TENTOONSTELLINGEN       11
ART Rotterdam: Back to the future?!     11
Over de tentoonstelling       13
Over de kunstenaars       14
Partners        15
Opening Cultureel Seizoen: What’s wrong with this picture?  16
Over de tentoonstelling       16
Over de kunstenaars       17
ART Break        19
Motel Mozaïque en de Wereldhavendagen    21

DE BEELDENTUIN       22

SAMENWERKINGEN       23
Heijmans Vastgoed       23
Geheime Tuin        23

Motel Mozaïque       23

MATERIALENFONDS       24

AANVRAAG UTOPISCH PROJECT     24

EDUCATIE        25
Rondleidingen        26

MEERJARENVISIE       27

PUBLIEK & COMMUNICATIE      28

PERS EN ZICHTBAARHEID      29
ART Rotterdam        30
Wereldhavendagen Motel Mozaïque     31

BEHAALDE DOELSTELLINGEN      34

NEXT STEPS        35
FINANCIEEL VERSLAG       36
Haalbaarheidsonderzoek      36

ORGANISATIE        37

STICHTING AVL MUNDO BEDANKT     38



3

INLEIDING

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Stichting AVL Mundo. Stichting AVL Mundo 
heeft als doelstelling enerzijds de kerncollectie van de werken van Atelier Van Lieshout 
te beheren en te presenteren, en anderzijds door middel van kunst en kunsteducatie 
sociaal-economische innovatie en ontwikkeling te stimuleren onder meer in het Vier-
havengebied te Rotterdam. 

Afgelopen jaar stond in het teken van de ontwikkelplannen van het terrein van AVL 
Mundo. Bij de oprichting van de Stichting in 2008 was een van de dromen van Joep 
van Lieshout om ruimte voor kunst en talent te realiseren. Het Planus Maximus 
Megalomanus Epidemea (Maximaal megalomaan en epidemisch plan) was een eerste 
aanzet om een permanente plek te creëren waar kunst, waaronder het werk van Ate-
lier Van Lieshout, toegankelijk is voor het publiek. Deze locatie moet ruimte creëren 
voor experimenten en talent en moet als een aanjager gaan werken voor het Mer-
we-Vierhavengebied.

In 2015 werd aangevangen met het uitwerken van het plan uit 2008. De loodsen en de 
residency villa werden aangeworven. In de daarop volgende jaren is er een meerjaren-
visie geschreven, zijn de eerste ideeën uitgewerkt en uitgevoerd en is het lobbytraject 
naar de gemeente en het Havenbedrijf opgestart.
In 2017 is er een programma van eisen opgesteld, er zijn tekeningen gemaakt en 
er heeft een eerste toetsing plaatsgevonden bij de Gemeente Rotterdam en het 
Havenbedrijf. Hieruit is een projectplan voortgevloeid, genaamd: ‘Ruimte voor Kunst 
en Talent’. 

Op basis van dit plan is er in 2018 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om de fi-
nanciële en architectonische haalbaarheid te toetsen. Deze haalbaarheidsstudie werd 
mede mogelijk gemaakt door Stichting Droom en Daad.
De uitkomst van deze studie is dat het plan daadwerkelijk haalbaar is. De verwachting 
is dan ook dat de plannen in 2019 bouwaanvraag rijp gemaakt zullen gaan worden.

Naast de ontwikkelplannen zijn er een tweetal grote tentoonstellingen georganiseerd 
en is actief opgetrokken met nieuwe en bestaande partners. De samenwerking met 
kunst- en muziekfestival De Geheime Tuin verdient hierbinnen een bijzondere vermel-
ding. In de zomermaanden is de Beeldentuin 
gedurende zes weken geprogrammeerd met kunst, muziek, film en performances. 
De kerncollectie van de Stichting, die tentoongesteld wordt in de Beeldentuin, werd 
hierbij uitgelicht en gepresenteerd aan een nieuw en jong publiek.

Een ander hoogtepunt was een van de schenkingen aan AVL Mundo. De Stichting 
ontving naast sponsorgelden, privédonaties en subsidie inkomsten ook een kunst-
werk van de hand van kunstenaarsduo Libia Castrò en Olafúr Olafsson. Het werk, een 
neon van vijftien meter, getiteld ‘The Right to Wrong’ is een schenking van het CBK 
Rotterdam en zal in februari 2019, tijdens ART Rotterdam, worden geplaatst. Hiermee 
wordt AVL Mundo toegevoegd aan het programma Kunst in de Openbare Ruimte van 
de Gemeente Rotterdam, waarmee zij een duurzame positie binnen het Rotterdamse 
kunstlandschap langzaam weet te veroveren.

Al met al kijkt AVL Mundo terug op een goed jaar. Het is mij dan ook een genoegen u 
namens het bestuur van de stichting AVL Mundo het 2018 jaarverslag aan te bieden 
en nodig ik u uit om de activiteiten en doelstellingen van de stichting te blijven volgen 
en ondersteunen.

Eva Olde Monnikhof
Directeur AVL Mundo



4

DOELSTELLINGEN

Stichting AVL Mundo heeft als doel cultuur, in de breedste zin van het woord, te 
ondersteunen en de collectie van Atelier Van Lieshout te beheren en te ontsluiten 
voor het publiek. Dit doet de Stichting middels grote utopische projecten, 
gewenste en ongewenste kunstinterventies tot publieksactiviteiten - zoals het 
organiseren van tentoonstellingen - en het faciliteren van werkruimte voor 
talentvolle kunstenaars. 
In 2018 stond het project “Ruimte voor Kunst en Talent” centraal. 
Rotterdam is in ontwikkeling en wordt steeds aantrekkelijker voor creatief talent. 
Om dit talent te behouden en te helpen met haar ontwikkeling, is ruimte nodig. 
Ruimte om te wonen en te werken, maar ook om geïnspireerd te raken en te 
blijven. Stichting AVL Mundo wil hierop inspelen door op haar huidige locatie een 
of meerdere sculpturale gebouwen te realiseren. In de gebouwen komt ruimte 
voor onder meer: 

o Een groot cultureel cluster 
o Een multifunctionele expositieruimte voor wisselende tentoonstellingen,  
 lezingen e.d.
o Een museum voor de kerncollectie, de werken van Atelier Van Lieshout
o Artist-in-Residencies voor jonge en oude talenten
o Een met kunst geprogrammeerde buitenruimte
o Kunstenaarsateliers
o Woningen
o Horeca

Eind 2017 heeft Stichting Droom en Daad financiële steun toegezegd om deze 
plannen op haalbaarheid te toetsen. In 2018 is deze haalbaarheidsstudie 
uitgevoerd en met goed gevolg afgerond.
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Uitvoeren van de Haalbaarheidsstudie, passend binnen de 
Meerjarenvisie AVL Mundo;

Partners en financiering vinden voor de activiteiten met betrekking 
tot de uitbreidingsplannen;

Daarnaast:
Het organiseren van twee publiekstentoonstellingen;

Het netwerk van Stichting AVL Mundo enerzijds uitbouwen en 
anderzijds verstevigen, door contacten te leggen en vast te houden 
met fondsen, sponsoren en sleutelfiguren uit het culturele veld;

De positie van AVL Mundo versterken middels samenwerking met 
relevante Rotterdamse partijen;

Nadrukkelijker de aansluiting zoeken met het Rotterdamse publiek 
door gemixte programmering;

o

o

o

o

o

o

Doelstellingen 2018
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In 2018 lag de nadruk op de toekomstplannen van AVL Mundo, maar uiteraard werd de huidige kunstliefhebber niet 
vergeten. Het was het eerste jaar waarin de Beeldentuin gedurende de hele zomer is geprogrammeerd en met succes. 
Daarnaast vonden er twee grote tentoonstellingen plaats en werden er nadrukkelijk meerdere andere kunstenaars 
geprogrammeerd om zo helder naar de buitenwereld te communiceren dat AVL Mundo meer kunst laat zien dan haar 
kerncollectie. Bezoekersaantallen zijn in 2018 wederom gestegen van 15.000 in 2017 naar 20.000 in 2018.

Activiteiten

Artist-in-Residence:
o Kasey Short
o Carlijn Kingma
o Riley Harmon
 
Tentoonstellingen:
o ART Rotterdam: Happening
o What’s wrong with this picture
o ART Break

De Beeldentuin
o Geheime tuin

Samenwerking:
o Heijmans Vastgoed
o Geheime Tuin
o Motel Mozaïque 
o De Doelen
o ART Rotterdam
o De Doelen

Materialenfonds

Onderwijs:
o Rondleidingen
o Colleges

Samenwerkingen
Heijmans Vastgoed
Rotterdam Festivals
Rotterdam Partners
ART Rotterdam
Witte de With
Tent
Tale of a Tub
Motel Mozaïque
Ondernemers Rechtestraat Hoek van Holland
Stichting de Voedseltuin
De Ateliers
Bureau Stadshavens
Vet en Lazy
Geheime Tuin
De Doelen

Sponsors/Subsidies
Heijmans Vastgoed
Diederik van Dommelen
Margriet Krijgsman
CBK Rotterdam
Gemeente Rotterdam
Grapedistrict

Bezoekersaantallen
Ca. 20.000

ACTIVITEITEN
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ARTIST-IN-RESIDENCE

In 2015 werd gestart met het Artist-in-Residence 
programma van AVL Mundo. De residentie 
biedt ruimte aan maximaal 2 kunstenaars en/
of curatoren voor een periode van minimaal 
3 en maximaal 6 maanden. Naast een plek 
om te wonen en te werken, waarvan de 
kosten worden gedragen door de Stichting, 
worden de kunstenaars ondersteund door 
Joep van Lieshout op het gebied van vragen 
omtrent het kunstenaarschap. Daarnaast 
krijgen de deelnemers steun op het gebied van 
fondsenwerving en wordt het internationale 
netwerk van Atelier Van Lieshout en de Stichting 
voor de betrokkenen ontsloten.

Aan het einde van de residentie wordt de resident 
gevraagd een presentatie te houden. Dit mag 
in de vorm van een expositie, maar ook een 
artist-talk behoort tot de mogelijkheden. Voor de 
expositie zijn de expositieruimten (ca. 300m2 en 
400m2) op Keileweg 12 of 18 beschikbaar of de 
villa zelf. De villa van Jan van Teeffelen uit 1906 
van 311m2, met gas, water, licht en high-speed 
internet is de locatie waar deze residency plaats 
vindt.
In 2017 werd de residency goedgekeurd door het 
Mondriaan Fonds die het programma in 2018 
ondersteunde. De selectie voor de resident vanaf 
februari 2018 was tevens in handen van het 
Mondriaan fonds.
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De Nederlandse Carlijn Kingma (1991) begon 
haar carrière als architect maar stapte over op 
architectonische pentekeningen van utopische en 
dystopische werelden. 

Als een moderne cartograaf brengt zij haar 
denkwereld in beeld en ontleedt zij de structuren 
waarmee wij een maatschappij inrichten en besturen. 
Thema’s als politiek, religie, kapitalisme en onderwijs 
komen hierbij aan bod. Met deze ingrediënten 
geeft ze een nieuwe fictieve samenleving weer, 
waarbij zij de grote en ingewikkelde systemen weer 
leesbaar en inzichtelijk tracht te maken. Gedurende 
haar residency maakte zij het werk “Stargazers and 
Gravediggers, over het spanningsveld tussen mens 
en natuur. Na haar selectie als resident werd Carlijn 
overigens geselecteerd voor een solotentoonstelling 
in het Haags Gemeentemuseum en won zij de New 
Babylon Award.

Residents in 2018

Residents Carlijn Kingma (NL) en Kasey Short (VS) rondden 
in 2018 hun residency af met de tentoonstelling Back to 
the Future?! tijdens ART Rotterdam. Hierna werden zij 
opgevolgd door de Amerikaan Riley Harmon. Hij was een 
van de twee door het Mondriaanfonds voorgedragen 
kunstenaars. 

Carlijn Kingma
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De Amerikaanse Kasey Short (1986) werd bekend 
met multidisciplinaire sculpturen. Als onderdeel van 
zijn residency wilde Short onderzoek doen naar het 
vroege werk van AVL, waaronder de Chicken Coop, 
en hier een hedendaagse en eigen interpretatie van 
maken. Na een enthousiaste start liep Short vast 
onder meer op het vlak van financiën. Het bestuur 
besloot hem hierop een lening te verschaffen om zijn 
werk te realiseren met een kunstwerk als onderpand 
voor de terugbetaling. Echter, er was ook sprake van 
een creatieve blokkade. Hij vroeg zich af welke kant 
zijn werk op moest gaan en of hij zijn praktijk als vrije 
kunstenaar moest doorzetten. Ondanks dit moeizame 
proces wist hij een grote hoeveelheid werken te 
maken. Waaronder de Sustain Life Chair, welke een 
directe verwijzing vormt naar het werk van Atelier 
Van Lieshout.

Kasey Short Riley Harmon

Voor de residency van februari tot september 2018 koos het 
bestuur van AVL Mundo voor Riley Harmon wiens werk bestaat uit 
performances, films, objecten, live experiences, installaties en de 
samenwerking met andere kunstenaars uit verschillende disciplines. 
Met zijn kunst wil hij zijn publiek uitdagen om na te denken over hun 
eigen realiteit. De realiteit die wordt gevoed door media, internet en 
een wereld waarin iedereen een eigen waarheid heeft, zet Harmon 
om in een sciencefiction achtige zoektocht om grip te krijgen op die 
wereld en ons bewust te maken van de complexiteit er van. In zijn 
veelgeprezen film ‘A method for Blue Logic’ (2014) reageerde hij op een 
complottheorie waar hij zelf slachtoffer van werd. De film presenteerde 
een perspectief waarin Harmon speelde met de vermenging van fictie 
en waarheid. Gedurende zijn residency richtte Harmon zich op het 
creëren van een performance gebaseerd op het toneelstuk ‘Exit the 
King’ van Ionesco. De performance, in samenwerking met Theater 
Hofplein, was een vervolg ‘A method for Blue Logic’ waarbij hij zijn 
hoofdpersonen door jongere acteurs liet spelen. 

De performance werd tijdens de tentoonstelling What’s 
Wrong with this Picture in september 2018 enkele malen 
gespeeld. Tevens vond er een artist-talk plaats en was zijn 
werk te zien tijdens Den Haag Digital waar de performance 
live werd gestreamd.

Harmon ontving vanuit het Mondriaan Fonds een bijdrage 
voor zijn reis-, verblijf- en materiaalkosten. Daarnaast werd 
de huur van de residency rechtstreeks door het Mondriaan 
Fonds voldaan aan AVL Mundo.
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Tentoonstellingen

Vanuit haar doelstelling om kunst toegankelijk te 
maken voor een groot publiek organiseerde AVL 
Mundo een tweetal grote tentoonstellingen: Back to 
the Future?! en What’s wrong with this picture. De 
eerste tijdens ART Rotterdam de tweede tijdens de 
opening van het culturele seizoen.
Tijdens ART Rotterdam organiseert AVL Mundo al 
enige jaren tentoonstellingen. De tuin, de kathedraal, 
de Villa en de BRUTUS worden tijdens deze dagen 
opengesteld voor het publiek. AVL Mundo is een van 
de vaste stops op de route van de pendelbus die van de 
Van Nelle Fabriek (de beurs) tot aan het Fotomuseum 
rijdt en stopt bij relevante culturele instituten als het 
Boijmans Van Beuningen. De tentoonstellingen laten 
werk zien uit de Kerncollectie van AVL Mundo, van de 
artists-in-residence en soms van werken uit externe 
collecties. Er wordt geen toegangsfee geheven. Om 
dit mogelijk te maken wordt met veel met vrijwilligers 
gewerkt. 

Sinds 2017 organiseert AVL Mundo ook tijdens de 
opening van het culturele seizoen een tentoonstelling. 
Dit jaar was er, naast op Keileweg 14-18 voor het eerst 
werk te zien in de expositieruimte aan Keileweg 26. 
In deze ruimte is, naast de Nitsch die vorig jaar werd 
geschonken aan AVL Mundo, ook kunst te zien van 
voormalige artists-in-residence en kunstenaars die geld 
ontvingen uit het materialenfonds. Voorts werden daar 
werken getoond uit de kerncollectie.

Tijdens ART Rotterdam, van 8 t/m 11 februari 2018, 
stond AVL Mundo in het teken van de toekomst. Aan de 
Keileweg kreeg de bezoeker de unieke mogelijkheid om 
nieuw werk te zien van Atelier Van Lieshout, en artists-
in-residence Carlijn Kingma en Kasey Short. In aanvulling 
op de werken kon de liefhebber vragen stellen aan de 
kunstenaars of deelnemen aan een rondleiding.

ART Rotterdam: Back to the future?!
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The Cage (2017) -  Atelier Van Lieshout
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In een tentoonstelling, genaamd: Back to the Future?! lag de focus 
op drie verschillende toekomstvisies van de kunstenaars. Een waar 
de verhouding mens en natuur centraal staat (Carlijn Kingma), een 
waar de mens versus bureaucratie en medemens centraal staat 
(Kasey Short) en tot slot de verhouding mens versus machine. 
Met behulp van videokunst, sculpturen en pentekeningen werd 
de bezoeker geconfronteerd met vragen over migratie, religie, 
toekomst en de onzekerheid rond deze thema’s. 

Naast de nieuwe werken van Artists-in-Residence Carlijn Kingma en Kasey Short, toonde 
Atelier Van Lieshout voor het eerst twee ruimte vullende video-installaties. De bezoeker 
werd met de tentoonstelling op zowel een hoopvol toekomstbeeld getrakteerd als dat hij 
aan het twijfelen werd gebracht.
De tentoonstelling werd goed bezocht, ook omdat er dit jaar een samenwerking was met 
Object Rotterdam in het HAKA-pand en met Motel Mozaïque. Zo’n 7.500 mensen namen 
de moeite om de tentoonstelling te bezoeken. 

Over de tentoonstelling

Stargazers and Gravediggers (2018) – Carlijn Kingma
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Stargazers and Gravediggers (2018) – Carlijn Kingma

Carlijn Kingma
Tijdens de tentoonstelling toonde Carlijn Kingma zowel haar nieuwste werk, 
Stargazers & Gravediggers als enkele van haar oudere werken uit haar 
Cartography of Society. Waar het oorspronkelijke uitgangspunt van haar 
nieuwste werk het ontleden van religie was, bleek gedurende het maken de focus 
meer en meer op de verhouding mens en natuur te komen liggen. Stargazers 
& Gravediggers volgt het verhaal van onze bedevaart door de tijd langs de 
onbetwistbare en steeds diepere kloof tussen mens en natuur en de instituten 
die wij langs deze kloof hebben gebouwd. Instituten om ons te beschermen tegen 
dat, over daar, wat wij ‘natuur’ noemen, om haar te overwinnen, te interpreteren, 
te manipuleren, haar na te bootsen, te deconstrueren en haar uiteindelijk ook te 
exploiteren en wellicht tot slot te vernietigen. Dit is een verhaal over de noodzaak 
om deze kloof te overbruggen en onze relatie met de aarde te herstellen, en tot 
slot, een poging om het enorme spectrum van waarheidsvinding te verenigen en 
het wonder dat het leven is te vieren. 

Kasey Short
Gedurende zijn Residency greep artist-in-residence Kasey Short (VS, 1986) terug op 
oudere werken van Atelier Van Lieshout. Met de installaties die hij maakte tijdens 
zijn residency getiteld Watchtower en Lifeguard coop stelt hij de kortzichtigheid 
van de Westerling aan de kaak. Er lijkt een trend gaande waarbij grote groepen 
de ogen sluiten voor de realiteit die de migratie met zich meebrengt. Anderzijds 
neemt de wens om zoveel mogelijk informatie over mensen te verzamelen 
drastisch toe. Hij zoomt in op de lokale situatie in zijn thuisstaat Texas en zijn 
thuisland de Verenigde Staten, maar kijkt ook naar de globale migratie en 
surveillance situatie. De installatie van Short toont zowel de grenzen van dit 
eenzijdig perspectief als de schoonheid van de versimpelde voorstelling van de 
realiteit. 

Atelier Van Lieshout 
Atelier Van Lieshout is de studio van kunstenaar Joep van Lieshout. In Van 
Lieshouts werk komen utopie en dystopie veelvuldig aan bod in door hem zelf 
bedachte toekomstvisies. 

In zijn nieuwste werk, CryptoFuturisme, grijpt Joep van Lieshout een eeuw 
later terug op de Italiaanse Futuristen waarbij hij de geluiden van de huidige 
opkomende fascistoïde bewegingen spiegelt en zijn kunst gebruikt om de 
wisselwerking tussen Utopie en destructie te onthullen. In een constant gevecht 
tussen constructie en deconstructie wordt de huidige periode van transitie op 
het gebied van politiek en technologie aan de kaak gesteld. Omarmen we de 
technologische vooruitgang en willen we veranderingen drastisch doorvoeren? Of 
gaan we geleidelijk te werk en recyclen we slechte producten en gewoontes om 
een betere wereld te creëren? Of maken we alles simpelweg kapot omdat het kan 
en leuk is? 

Over de kunstenaars
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Object Rotterdam
Object Rotterdam, de designbeurs, vond dit jaar voor het eerst plaats in M4H, 
in het HAKA-gebouw. Om te profiteren van elkaars bezoekers werd er een 
samenwerking opgezet. Door de Voedseltuin werd een Beeldenroute aangelegd 
die tussen de locatie van AVL Mundo en het HAKA liep. Daarnaast werden er 
voor deelnemers en sponsors rondleidingen georganiseerd over en weer. Tot slot 
vond er een feest met optredens in samenwerking met Motel Mozaïque plaats.

Motel Mozaïque
Na de eerste geslaagde samenwerking tijdens de Wereldhavendagen van 2017 
was besloten de samenwerking een vervolg te geven. Tijdens ART Rotterdam 
2018 was het zover. Op vrijdag 9 februari vond de AVL MUNDO X OBJECT PARTY 
curated by MOMO18 plaats bij AVL Mundo. Tussen de meest indrukwekkende 
beelden en installaties van Joep van Lieshout presenteerde Motel Mozaïque een 
line-up met de afro-boogie van ARP Frique, de noisepunk van SONNDR, eclectic 
african hiphop van JJAQ en DJ Caligula a.k.a. Joep van Lieshout kroop ook achter 
de draaitafels.
Eyecatcher van de avond was de ‘Blast Furnace’. Dit gigantische kunstwerk van 
Atelier Van Lieshout is een uit staal vervaardigde installatie van meer dan 11 
meter hoog die aangedreven wordt door menskracht en eenvoudig mechanica. 
Blast Furnace fungeerde tijdens het event als backdrop én podium!

Geen feest is compleet zonder een drankje. Gedurende ART Rotterdam werkte 
AVL Mundo samen met Rotterdamse start-up’s Stookolie en Vet and Lazy 

Stookolie
Stookolie 010 wordt door kunstenaars en initiatiefnemers Joost Dane 
(Meubelmaker), Sylvia N (Beeldhouwer en kunsthistorica), Han Hoogerbrugge 
(kunstenaar), Paul van den Hout (muzikant), Henny de Man (kunstenaar), 
omschreven als een hartversterker die je met windkracht 10 uit Pernis nog 
proeft, voor degene die het ruige hart van Rotterdam mist.
Stookolie 010 werd aanvankelijk ondergronds geproduceerd. Een no-nonsense 
borrel met de aroma’s van de Oude Maas, vanuit de achterklep verkocht 
op geheime locaties. Roetzwart van kleur en enkel geschikt voor een sterke 
zeemansmaag.

Inmiddels is Stookolie 010 met de stad meegegroeid en nu ook geschikt voor 

zowel de nieuwe Rotterdammers als de aanmerende buitenlui.
Tijdens ART Rotterdam werden gasten verrast met een glaasje stookolie om de kou 
buiten te bestrijden.

Vet and Lazy
Vet and Lazy is een Rotterdamse brouwer gevestigd in het voormalige Tropicana. De 
speciaalbieren worden duurzaam geproduceerd en al enkele jaren geschonken tijdens 
evenementen van AVL Mundo.

Grapedistrict
Ook dit jaar droeg Grapedistrict bij aan de dorstige bezoeker van AVL Mundo. Hun 
deels gesponsorde wijnen vielen ook ditmaal in de smaak.

Partners
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Met trots presenteerde AVL Mundo de groepstentoonstelling 
‘What’s wrong with this picture?’ met werk van Mike Bouchet, Libia 
Castro & Ólafur Ólafsson, Riley Harmon en Atelier Van Lieshout. De 
tentoonstelling is geopend gedurende de weekenden van vrijdag 7 
t/m zondag 23 september, en biedt een aanvullend programma met 
muziek en artist talks.

Over de tentoonstelling
In deze wereld heeft elk mens – theoretisch gezien – dezelfde 
rechten, maar niet iedereen heeft dezelfde middelen om hiernaar 
te handelen. Verschillende factoren beïnvloeden de mogelijkheden 
tot gelijke kansen, het gevoel van vrijheid en de makkelijkste 
levensweg. Onze maatschappij erkent deze verschillen en er 
wordt vaak betoogd dat deze verschillen niet nadelig moeten zijn. 
Tegelijkertijd worden tegenstrijdige acties – die juist recht tegenover 
gelijkheid staan – voor lief genomen. Het veilig stellen van onze 
privileges: wat zijn we bereid hiervoor op te geven, wat willen we 
hiervoor inruilen, wat staan we toe en wat negeren we?

De groepstentoonstelling ‘What’s wrong with this picture?’ toont 
de aannames en vooroordelen over mensen die van ons verschillen, 
en hoe dit zich verhoudt tot huidige maatschappelijke structuren. 
De kunstenaars markeren de kloof tussen droom en werkelijkheid 
als het gaat om gelijkheid, elk ingaande op voorbeelden van 
hiaten tussen de huidige situatie en waar we naartoe willen. De 
samenstelling van de werken – in één ruimte samen gepresenteerd 
en daarnaast individueel tentoongesteld – roepen het gevoel van 
een irreële werkelijkheid op, die oproept om tot actie over te gaan.

Opening Cultureel Seizoen: What’s wrong with this picture?

Twee bezoekers van de tentoonstelling in gesprek over kunst (John Hesselberth)
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Over de kunstenaars

Mike Bouchet
Het werk van Mike Bouchet (VS, 1970) bevraagt sociale bewegingen middels 
sculpturen, installaties, schilderkunst en film. Twee terugkerende thema’s 
in zijn werk zijn de problematiek rond goede manieren en consumptie. In 
september presenteert AVL Mundo zijn werk Paula Cooper - een monumentaal 
schilderij van, in plaats van de invloedrijke Amerikaanse galeriehouder 
wiens portret voor een hoog bedrag verkocht werd voordat Bouchet aan dit 
werk begon, Amerika’s jongste met de dood veroordeelde gevangene met 
dezelfde naam. Daarnaast wordt Bouchets video collage 16x9 Action Film 
getoond – een veelvoud van schermen waarop 144 video’s met Hollywood-stijl 
vuurwapengeweld zich continu herhal en, waarbij de bezoeker overweldigd en 
haar zintuigen overprikkeld worden. Beide werken bevragen wat entertainment 
is, en wat normaal of gewelddadig gedrag is, maar wijzen tegelijkertijd naar de 
groeiende ongelijkheid tussen lagere en hogere klasse in de VS en de geleidelijke 
verdwijning van de middenklasse. 

Libia Castro & Ólafur Ólafsson 
Multidisciplinaire kunstenaars Libia Castro & Ólafur Ólafsson (Spanje / 
IJsland) zetten zich af tegen het sociaal en legaal geaccepteerde; met hun 
werk provoceren ze bestaande regels en gebruiken. In het werk The Partial 
Declaration of the Human Wrongs presenteren ze een manifest gebaseerd 
op ‘The Declaration of Human Rights’. In samenwerking met Nina Power (een 
Britse filosofe, activiste en feministe) was deze tekst bewerkt tot een klinische 
en beangstigend realistische uiteenzetting over de rol van privilege binnen het 
idee van menselijke gelijkheid. Het andere werk dat deel uitmaakt van deze 
tentoonstelling is een videoprojectie van Illusion Woman-Study # 1, dat ook in 
samenwerking met Power geschreven is. Dit werk is een pleidooi en 
manifest over de wereldwijde sociaaleconomische en politieke situatie na de 
economische crash van 2008.
 

Riley Harmon
De praktijk van Riley Harmon (VS, 1987) – de artist-in-residence van AVL 
Mundo – toont het proces van het vermaken van feit, fictie en magisch 
realisme tot werken en verhalen die een ongemakkelijke vervormde kant van 
de werkelijkheid laten zien. De Laser Scan Reconstruction of Artist’s Destroyed 
Backpack en zijn andere werk gaan in op de sociaalpsychologische doctrine 
van ‘terror management theory’; hoe gaan symbolische handelingen in tegen 
doodsangsten, terwijl ze deze gelijktijdig versterken? In de villa van AVL Mundo 
activeert Harmon een site-specific installatie. Gedurende het openingsweekend 
is er ter plaatse en online via een live stream een performance te zien gebaseerd 
op Ionesco’s toneelstuk Exit the King uit 1962, waarvoor Harmon samenwerkte 
met Jeugdtheater Hofplein.
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Atelier Van Lieshout
Het werk van Atelier Van Lieshout in deze 
tentoonstelling stelt vergelijkbare vraagstukken 
over herkenbare en maakbare sociale normaliteit 
centraal, waarbij het concept van tijd, het 
vooruitzicht voor de maatschappij en de rol 
van de mens bevraagd worden middels een 
presentatie van werken uit SlaveCity. Dit sinistere 
en utopische project is hoofdzakelijk rationeel, 
efficiënt en winstgevend. Waarden, ethiek, 
esthetiek, moraal, voedsel, energie, economie, 
organisatie, management en de markt worden 
opgeschud en opnieuw vorm gegeven, waaruit 
een stad met 200.000 inwoners ontstaat; de 
toekomstvisie van Van Lieshout toont een 
up-to-date concentratiekamp dat volgens de 
meest recente technologieën en management 
technieken is opgezet.

De tentoonstelling ‘What’s wrong with this 
picture?’ was van vrijdag t/m zondag geopend 
van 7 tot 23 september tussen 12 – 18:00 uur. 
Bezoek aan de tentoonstelling was gratis.

Artist Talk
Als onderdeel van de tentoonstelling werd op 
9 september 2018 een artist talk georganiseerd 
met Mike Bouchet en Riley Harmon. De lezing 
werd goed bezocht en live gestreamd via 
Instagram.

Artist Talk tussen Mike Bouchet en Riley Harmon
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Na een succesvolle eerste editie in 2017, werd op 14 juni 
2018 een nieuwe editie van ART Break georganiseerd. Het 
evenement op het strand van Hoek van Holland geeft ruimte 
aan kunst, muziek en sport en richt zich op strandgangers, 
natuurliefhebbers en families. ART Break is een initiatief van de 
ondernemers van de Rechtestraat onder aanvoering van Freek 
Ruigrok van DeSurfschool.nl en Stichting AVL Mundo. In 2018 
deed AVL Mundo een stapje terug in de organisatie en richt zich 
enkel op de kunstinhoudelijke programmering en niet langer bij 
het volledige programma. Stichting Zuid-Hollands Landschap die 
in 2017 als een pilot mee deed, is volledig aan boord. Het festival 
is omarmd door de gemeente Rotterdam en is voor de tweede 
keer op rij ondersteund door Rotterdam Festivals. Inmiddels 
heeft ook de editie van voor komend jaar (23 en 24 juni 2019) 
een bijdrage mogen ontvangen.

ART Break

Opbouw van ART Break met Claudia en Herman van bovenaf bezien – foto Freek Ruigrok
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Tussen Kust en Kunst
De 2e editie van het festival trok wederom naast de reguliere strandganger, vooral 
jongeren en gezinnen aan van diverse culturele achtergronden, hoger opgeleide 
Rotterdammers, culturele (internationale) toeristen en natuurliefhebbers. Dit verklaart 
veel van het enthousiasme van de gemeente. 
Het festival viert de relatie tussen kust en kunst aan het strand van Hoek van Holland.

Van een kunstinstallatie van Atelier Van Lieshout tot aan schilder- en 3D performances, 
dans en muziekvoorstellingen en een excursie door beschermd natuurgebied dat 
krijgsgeschiedenis uit de 20e eeuw herbergt, bood ART Break een programma voor 
iedereen.

Programma
Vorig jaar presenteerde ART Break de bikinibar van Atelier van Lieshout uit de 
kerncollectie van AVL Mundo. Gedurende de 2018 editie waren Herman en Claudia 
te zien. Deze functionele sculpturen fungeerden zowel als blikvanger als als 
informatiestand. Ook havenschilder en Rotterdammer Solko Schalm droeg dit jaar 
weer bij aan het programma. De bezoeker kon live meekijken hoe hij te plaatse de 
schoonheid van Hoek van Holland in beeld bracht. Verder waren er optredens van 
reggaeformatie Delidel Touch, Dj´s Cutnice en Mr Zoe en Han Ruigrok (akoestische 
gitaar). Voor kinderen was er een eigen programma waar naast sport ook een 
kunstclinic, ART on Foam, werd gehouden. Tot slot werd het boekje Kunstenaars aan 
Zee (KUZ) gepresenteerd waarin een overzicht te vinden is van de kunstenaars die 
actief zijn in Hoek van Holland.

 

Voor de tour van Stichting Zuid-Hollands Landschap waren pendelbussen geregeld om 
de bezoekers verborgen delen van het Vinetaduin te tonen. Het Vinetaduin herbergt 
een voor Nederland unieke combinatie van vier lagen krijgsgeschiedenis uit de 20e 
eeuw. Midden in een beschermd natuurgebied liggen Nederlandse kazematten uit 
1914-1918, een Nederlandse geschutbatterij uit 1937-1940, een Duitse kustbatterij uit 
1940-1945 en een Amerikaans communicatie station uit 1967. 

Het Vinetaduin een natuurpark met zeldzame bewoners, waaronder verschillende 
overwinterende vleermuissoorten. Het gebied is in eigendom van het Zuid-Hollands 
Landschap en normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek. Naast de natuur 
was er uiteraard ook aandacht voor kunst, zoals de bijzondere tekeningen van de 
soldaten in de bunkers, maar stond men ook stil bij Bunker Bremen, dat ingericht is als 
museum.
Het festival trok zo’n 600 bezoekers, wederom meer dan verwacht.
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In 2018 wisten Motel Mozaïque en AVL Mundo wederom de handen 
ineen te slaan. Het jaarlijkse kunstenfestival streek met haar Fabrique 
Mozaique maar liefst twee keer neer bij AVL Mundo. Naast het 
evenement tijdens ART Rotterdam in de Kathedraal, vond er ook tijdens 
de Wereldhavendagen diverse optredens in de Beeldentuin plaats. 

Op zaterdag 8 september stond het hele M4H-gebied in het teken 
van muziek en kunst. Bij AVL Mundo traden o.a. hiphopiconen Rico & 
Sticks op en was er een tour van Parfum de BoemBoem. Ook vond er 
een gratis toegankelijk muziekprogramma plaats bij de buren van het 
Keilecafe.

Het evenement trok zo’n 1000 bezoekers.
  

Motel Mozaïque en de Wereldhavendagen



21

DE BEELDENTUIN

Een van de vaste waarden van AVL Mundo is de publiek toegankelijke Beeldentuin. Dit jaar was de Beeldentuin het kloppend hart van festival de Geheime Tuin. Van 
donderdag 26 juli tot en met zondag 12 augustus 2018  werd de tuin geprogrammeerd met dans, theater, performance, muziek, workshop en exposities. Ook was de tuin dit 
jaar wederom het terrein van een concert van Motel Mozaïque. Tot slot werden er rondleidingen verzorgt voor lokale scholen. Naast deze initiatieven was de tuin onderdeel 
van de tentoonstellingen van Mundo en doordeweeks open voor publiek. De tuin trok hiermee bijna 10.000 bezoekers, een aanzienlijk hoger aantal dan in de voorgaande 
jaren. Veel van de bezoekers bleven terugkomen.

De Beeldentuin begint op het terrein van de Stichting zelf, Keileweg 18, maar de 
programmering van de Beeldentuin loopt door in de Voedseltuin die aan de eigen 
locatie grenst. De Voedseltuin is een initiatief van de Gemeente Rotterdam en stichting 
de Voedseltuin. In de tuin wordt groente en fruit gekweekt voor de Voedselbank. 
Daarnaast dient deze Voedseltuin te dienen als park. Met de herinrichting van de 
Beeldentuin wordt het Voedselpark aangesloten op het terrein van de stichting en 
wordt het gehele buitenterrein geprogrammeerd. Door het programmeren van de 
buitenruimte ontstaat een plek waar zowel bewoners als bezoekers de mogelijkheid 
krijgen op een laagdrempelige manier de kunst van Atelier Van Lieshout te ontdekken. 
Welke afkomst of opleidingsniveau de bezoekers ook hebben; de Beeldentuin is een 
plek die kunst beleven leuk maakt en waar je bovendien iets van opsteekt. 
 
De vormgeving van de tuin en de programmering werd vorig jaar onder handen 
genomen. Hiermee werd de tuin aantrekkelijker gemaakt voor bezoekers en dat was 
te zien. De tuin trok meer bezoekers. De programmering van de tuin is in handen 
van de Stichting. 4x Per jaar wisselen de werken, synchroon met de seizoenen. De 
tuin is doordeweeks altijd toegankelijk. Tijdens het weekend blijft het gedeelte in de 
Voedseltuin open. 

Een jonge bezoeker onderzoekt een van de sculpturen in de Beeldentuin
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Om AVL Mundo beter in te bedden in de Rotterdamse regio werd er in 2018 
wederom actief de samenwerking opgezocht met culturele collega’s, maar 
ook met relevante Rotterdamse partijen als het Havenbedrijf, de gemeente 
Rotterdam en Heijmans Vastgoed. 

Heijmans Vastgoed
Gezien de ontwikkelplannen was ook in 2018 hoofdsponsor Heijmans Vastgoed 
betrokken bij de stichting. Op het vlak van de haalbaarheidsstudie droeg 
Heijmans actief bij door de plannen inhoudelijk te toetsen en bijdragen te 
leveren in de vorm van kennis en expertise. Daarnaast maakte de geldelijke 
bijdrage het mede-mogelijk om een sterke programmering te realiseren.

Geheime Tuin
In 2018 werkte AVL Mundo voor het eerst samen met Club K, een creatief 
productiebureau opgericht door Kim Pieters en Kelly Vincent. Hun meest in 
het oog springende initiatief, De Geheime Tuin, werd in 2018 in de Beeldentuin 
georganiseerd. De Geheime Tuin is een cultureel evenement waarbij een 
bijzondere tuin (en voor de winter een bijzondere binnenlocatie) wordt 
omgetoverd tot een festivalterrein. Het festival is toegankelijk voor een 
breed publiek dat een onbekend stukje Rotterdam wilt ontdekken. Naast het 
ontdekken van de tuin, kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd cultureel 
programma.
Gedurende zes weken werd van donderdag t/m zondag de Beeldentuin 
geprogrammeerd met kunstperformances, concerten, films, lezingen en meer. 
De tuin was gedurende die dagen te bezoeken voor het luttele bedrag van 2 
euro.

Deze samenwerking pakte voor beide partijen buitengewoon goed uit. De 
Beeldentuin zelf werd zeer goed beoordeeld door de bezoekers van het festival 
en wist een nieuw publiek aan te trekken. De Geheime Tuin trok naast veel 
bezoekers, ook de aandacht van Bureau Stadshavens.
Het festival krijgt nu een permanente plek in het Merwe-Vierhavengebied en zal 
vanaf 2019 openen.

Motel Mozaïque 
Motel Mozaïque, of MOMO is een festival dat de bezoeker de stad Rotterdam, dans, 
kunst maar vooral heel veel muziek laat ontdekken. 
MOMO is zowel nationaal als internationaal gerenommeerd vanwege het 
vernieuwende programma. Het festival besteed aandacht aan nieuwe makers en 
muziek uit verschillende culturen en trekt dan ook een jong en divers publiek Sinds 
2016 wordt door AVL Mundo met MOMO samengewerkt vanuit hun programma 
Fabrique Mozaïque. In 2018 werd tot tweemaal toe geprogrammeerd. Eenmaal in 
de Kathedraal en eenmaal in de Beeldentuin. De samenwerking levert voor beide 
partijen een uitbreiding van het publiek op. De mix van hard-core kunstliefhebbers, 
internationale bezoekers enerzijds en de jonge makers en Rotterdamse jongeren 
anderzijds zorgt voor een bijzondere kruisbestuiving.

SAMENWERKINGEN
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MATERIALENFONDS AANVRAAG UTOPISCH PROJECT

AVL Mundo heeft sinds haar oprichting een samenwerking met de Ateliers in 
Amsterdam. Deze postacademische kunstopleiding in Amsterdam, mag jaarlijks 
maximaal twee kunstenaars nomineren die een bijdrage ontvangen uit het 
materialenfonds. Het Materialenfonds heeft tot doel om de genomineerden in 
staat te stellen om hun eindpresentatie te realiseren. Het jaarlijkse budget van 
het fonds bedraagt €2.500,-

Geen toekenning materialenfonds
In 2018 heeft AVL Mundo geen aanvraag ontvangen vanuit de Ateliers. 
Derhalve is er dit jaar geen bedrag toegekend.

AVL Mundo kan aanvragen honoreren voor utopische projecten van Atelier 
Van Lieshout. Het moet hierbij gaan om projecten die op een andere wijze 
niet gefinancierd kunnen worden, die bijdragen aan de doelstellingen van de 
stichting en die actief bijdragen aan de artistieke ontwikkeling van Atelier Van 
Lieshout. In 2018 werd voor het eerst een dergelijke aanvraag ontvangen.
Het ging hierbij om een financiële bijdrage aan het eerste videowerk van 
de hand van Joep van Lieshout, genaamd The Cage. Gezien het feit dat Van 
Lieshout niet eerder met dit medium had gewerkt en ook niet zeker was of 
de uitkomst een kunstwerk zou opleveren, was het niet mogelijk om voor 
dit experiment op andere wijze fondsen te werven. Naast het feit dat dit 
experiment een nieuwe toevoeging aan de carrière van Atelier Van Lieshout 
zou zijn, werd er tevens samengewerkt met een professioneel camera en 
productieteam, was het nodig om hier externe middelen voor aan te trekken.

Het bestuur was van mening dat het project voldeed aan de gestelde 
voorwaarden en kende een bedrag van €5000,- toe. Het project leidde 
daadwerkelijk tot een nieuw kunstwerk en was het startschot van een nieuwe 
serie experimenten op het vlak van videokunst.
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EDUCATIE

In 2018 was er volop belangstelling voor AVL Mundo. Veel internationale opleidin-
gen en groepen kwamen op bezoek. Voor scholen uit de buurt van AVL Mundo 
werd in 2017 reeds een programma opgesteld en zij bleven de tuin bezoeken. Deze 
bezoeken werden niet bijgehouden aangezien de scholen de tuin kunnen bezoeken 
zonder dit te melden.
Opmerkelijk was de interesse vanuit de architectuur en planologische hoek. De 
ontwikkelplannen van AVL Mundo maakten dat er ook vanuit andere Gemeenten 
verzoeken kwamen om hier meer informatie over te mogen ontvangen. 

Rondleidingen

Januari  Campus As, Noorwegen
  Be-arty, België
Februari ART Rotterdam AVL Mundo
  ART Rotterdam VIP event
  Object Rotterdam VIP tour
  International Press tour
  Académie Charpentier, Parijs
  Art Club Basel, Zwitserland
Maart  Gemeente Rotterdam
Mei  Bestuur Art Gallery of Nova Scotia, Canada
  TU Darmstadt
  Ferrotopia (2x) Publieksrondleiding
  Culturele Kring Gent, België
  Kunstuniversität Linz, Oostenrijk
  Codarts
Juni  OutsetNL
  Oosterlicht School Rotterdam
  Erasmus Magazine
  Ferrotopia Young Stedelijk Rondleiding
  Jonge Balie
Juli  Arizona State University, VS
  Luca School of Arts, BE
  North Sea Jazz Around Town
  Muller Van Tol
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Augustus Provincie Limburg, BE
  Double Degree Studenten Willem de Kooning Akademie
September Wereldhavendagen
  What’s wrong with this picture (3x) publieksrondleiding
  Kvapol Services, PL
  Sandberg instituut
  Akademie Nurnberg, Dld
  Architectour VOF
  Oooit Art Consult, China
  Kunsthumanoria Hasselt, BE
  Albeda college
Oktober Barnes Foundation, VS
  Akademie Bildenden Kunste Wien, AUS
  Tour Japanse verzamelaars
November Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid
  Young Collectors Circle
  Hogeschool Rotterdam
  Architectural Association 
  TENT 100% Hedendaags
December Design Academie Werkplaats Vincent de Rijk

Rondleiding door de Beeldentuin en Voedseltuin - Foto Be-Arty
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MEERJARENVISIE

Het jaar 2018 was het jaar van de waarheid. In de Meerjarenvisie uit 2015 is de 
ambitie neergelegd om het project ‘Ruimte voor Kunst en Talent’ te realiseren. 
Het project heeft als doel om een cultureel cluster van wereldklasse te ontwikkelen. 
Met residencies, een museum, diverse expo/projectruimten en ruimte voor ateliers 
en wonen. In de afgelopen jaren is er tijd en energie gestopt in dit project om het van 
droom naar realiteit te vertalen. 

Eind 2017 werd het punt bereikt dat de Stichting haar plannen kon gaan toetsen op 
haalbaarheid. Stichting Droom en Daad erkende de relevantie van het initiatief van 
AVL Mundo en kende een bijdrage toe aan de uit te voeren haalbaarheidsstudie. In 
2018 is deze studie uitgevoerd die de volgende punten omvat:

• De sociaal-culturele programmering van AVL Mundo in relatie tot de   
 vormgeving van het ontwerp;
• De ambities van het ontwerp in relatie tot de omgevingsfactoren,   
 stakeholders en wettelijke restricties;
• De programmering van het ontwerp in relatie tot de beleids- en    
 bestemmingplannen van de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf   
 met betrekking tot M4H;
• De haalbaarheid van het businessmodel van de ontwikkeling met   
 respect voor het sociaal culturele cluster;

Aan de basis van de plannen staat dat de plannen gehuisvest zullen worden in een 
ontwerp van de hand van Joep van Lieshout. Om het architectonische deel van de 
haalbaarheidsstudie te kunnen realiseren is er een in-house architect aangetrokken 
(Matthijs van Mulligen) welke in samenwerking met Atelier Van Lieshout de 
kunstwerken van Joep heeft vertaalt naar ontwerpen en technische tekeningen van 
concrete volumes en gebouwen. Deze zijn tot slot vertaald naar een maquette en een 
uitgebreide presentatie.

Uitkomsten haalbaarheidsstudie
Het project ‘Ruimte voor Kunst en Talent’ is er op gericht kunst een permanente 
experimenteerplek te ontwikkelen waar mensen kunst in de breedste zin van het 
woord kunnen beleven en talent de ruimte krijgt. 

Tijdens de Haalbaarheidsstudie kwam naar voren dat de gemeente Rotterdam 
en het Havenbedrijf het project en de ambities van AVL Mundo welwillend 
benaderen. De programmering van het gebouw sluit aan op het beleid voor het 
Merwe-Vierhavengebied (M4H). De plannen van AVL Mundo zijn dientengevolge 
meegenomen in het concept ruimtelijk raamwerk. 
Het schetsontwerp werd dusdanig positief ontvangen dat het ontwerp verder binnen 
de ambtelijke organisatie zal worden getoetst.

Daarnaast blijken de plannen financieel haalbaar. Uiteraard moet het ontwerp 
eerst verder worden uitgewerkt, maar in 2019 kan worden aangevangen met het 
vormgeven van de financiële architectuur. 

In afwachting van de beoordeling van de eindrapportage van het 
Haalbaarheidsonderzoek, zullen gesprekken met Droom en Daad worden opgestart 
over samenwerking in het vervolgtraject.
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PUBLIEK & COMMUNICATIE

Het totaal aantal bezoekers van AVL Mundo aan de Keileweg in 2017 lag rond de 8.000 bezoekers. Hiermee is een 
stijging te zien ten opzichte van 2015. In 2016 was er een uitschieter als gevolg van de samenwerking met Conny 
Janssen Danst. Opmerkelijk is vooral dat de samenstelling van het publiek dit jaar anders was. Meer Rotterdammers 
en jeugd en jongere kunstliefhebbers wisten AVL Mundo te vinden. 

Welke doelgroepen heeft AVL Mundo: 
- nationaal & internationaal publiek van cultureel geïnteresseerden
- het bredere Nederlandse publiek
- studenten aan kunst-, architectuur- en designopleidingen
- inwoners van Rotterdam

Publiekssamenstelling: 
De bezoekers van AVL Mundo aan de Keileweg bestonden dit jaar uit Rotterdammers, dagjesmensen, cultureel 
geïnteresseerden uit binnen en buitenland, fondsen, sponsoren en sleutelfiguren uit het culturele veld. Hiermee is 
een interessante, diverse mix mensen aangesproken, met doelgroepen die we ook in de toekomst aan willen trekken 
en vast willen houden. Daarnaast studenten van kunst-, architectuur- en designopleidingen en scholieren,

Communicatie
AVL Mundo gebruikt meerdere kanalen om haar publiek te bereiken. Via de website en social media, maar ook via 
nieuwsbrieven (5500 personen aangemeld) wordt men op de hoogte gehouden van de activiteiten van de stichting. 
Daarnaast zijn er rond de manifestaties ART Rotterdam, ART Break en Long Way to Happiness posters en flyers 
verspreid bij culturele instellingen en horeca in Rotterdam. Daarnaast is er actief samengewerkt met Rotterdam 
Partners waar AVL Mundo in het persprogramma is opgenomen.
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PERS & ZICHTBAARHEID

AVL Mundo was in 2018 minder in het nieuws. Dit was mede het gevolg van het zwangerschapsverlof van de directeur 
als wel de afwezigheid van een pr medewerker. De beschikbare uren zijn ingezet om de haalbaarheidsstudie te 
begeleiden en te stroomlijnen derhalve bleef er weinig tijd over voor een actief persbeleid. De samenwerkingen 
met de diverse partijen, maar ook het goede programma maakten dat AVL Mundo desondanks wel door de pers 
werd opgepikt. Zo noemde NRC de samenwerking van AVL Mundo met Motel Mozaïque in haar lijst van culturele 
hoogtepunten in Europa voor het najaar en vergeleek Artzine AVL Mundo met The Factory van Andy Warhol.

Onderstaand overzicht biedt de belangrijkste vermeldingen in kranten, magazines en blogs.
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• OBJECT Rotterdam 2018: modernistisch monument vol designtalent. De Architect - 29 januari 2018    
https://privacy.vakmedianet.nl/dearchitect/?ref=https://www.dearchitect.nl/interieur/nieuws/2018/01/object-rotterdam-2018-modernistisch-
monument-vol-designtalent-101186982 
Aanvullend is AVL Mundo op vrijdagavond opengesteld voor OBJECT Rotterdam bezoekers. 

• Arp Frique speelt in AVL Mundo – Hemelse Havens - 6 februari 2018 – METRO 
https://www.pressreader.com/netherlands/metro-holland-rotterdam/20180206/textview 
In het Vierhavengebied: Veel moois is te ontdekken hoek AVL Mundo van design op OBJECT en om de en feest. Joep van Lieshout met kunst

• Carlijn Kingma, cartograaf van denkwerelden. 24 april 2018 – Architectuur NL 
https://www.architectuur.nl/platform-jong-talent/carlijn-kingma-cartograaf-van-denkwerelden/  
Haar oeuvre is nog bescheiden maar haar naam zingt rond. Zo had Kingma tot eind februari 2018 een solotentoonstelling in het Gemeentemuseum 
Den Haag, de beloning voor het winnen van de New Babylon Award, de prijs voor het beste afstudeerwerk aan de TU Delft op het snijvlak van kunst 
en architectuur. Tegelijkertijd was ze uitgenodigd door Joep van Lieshout voor een artist-in-residency op zijn AVL Mundo in Rotterdam.

• Tuinfestival De Geheime Tuin bij AVL Rotterdam. 02 augustus 2018 – de Architect  
https://www.dearchitect.nl/architectuur/nieuws/2018/08/tuinfestival-de-geheime-tuin-bij-avl-rotterdam-101194441?vakmedianet-approve-
cookies=1&_ga=2.3218611.245329241.1555330086-1970188924.1555330086 
Vanaf vanavond en in totaal drie zomerse weekenden lang, van donderdag 26 juli tot en met zondag 12 augustus is in Rotterdam ‘De Geheime Tuin’. 
Dit jaar vormt de Beeldentuin van Joep van Lieshout in Nieuw-Mathenesse in Rotterdam het decor van het tuinfestival. 

• Vijfde editie de geheime tuin in beeldentuin van AVL Mundo.  04 augustus 2018 – OPEN Rotterdam 
https://www.openrotterdam.nl/vijfde-editie-de-geheime-tuin-in-beeldentuin-van-avl-mundo/content/item?1094031 
Dit jaar vindt alweer de vijfde editie van De Geheime Tuin plaats! Een tuinfeest op een tijdelijke locatie, waar bezoekers kunnen genieten van een 
afwisselend programma met dans, theater en muziek. Dit jaar is de beeldentuin van AVL Mundo in Delfshaven het decor van het festival.

ART ROTTERDAM 2018

Artist-in-Residence

Geheime Tuin
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• Geheime tuin gaat door ondanks het weer. 10 augustus 2018 – OPEN 
https://www.openrotterdam.nl/geheime-tuin-gaat-door-ondanks-het-weer/content/item?1094724 
De vijfde editie van De Geheime Tuin is een speciale! Door de storm die donderdagavond over Rotterdam woedde, krijgt het festival voor even een 
tweede locatie. Zij verhuizen deels van de buitenruimte bij AVL Mundo, naar de Kathedraal ernaast. 

• RICO & STICKS OP CLUBTOUR LANGS O.A. SIMPLON, DOORNROOSJE, PAARD EN 013. 02 juli 2018 – Podiuminfo.nl  
https://www.podiuminfo.nl/news/44009/Rico___Sticks_op_clubtour_langs_oa_Simplon_Doornroosje_Paard_en_013/ 
Na hun ‘Opgezwolle Tot Nu’ tour, welke eindigde in de Ziggo Dome, gaan Rico & Sticks keihard door. Eerder werd al bekend gemaakt dat de mannen in 
AVL in Rotterdam zullen staan en daar zijn nu heel wat data aan toegevoegd. 

• Culturele hoogtepunten van het najaar. 22 augustus 2018 – NRC.nl  
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/22/agenda-a1613865 
Volop keuze voor kunstliefhebber dit seizoen. Er zijn in Nederland en Europa talloze optredens, voorstellingen, exposities en festivals. Wat moet je 
zien? De top van het culturele aanbod hebben we op een rijtje gezet. 

• Weekend in Rotterdam: Wereldhavendagen en gratis foodfestival. 06 september 2018 – Nu.nl 
https://www.nu.nl/uit/5446949/weekend-in-rotterdam-wereldhavendagen-en-gratis-foodfestival.html 
Een hiphopconcert tussen enorme kunstwerken van Joep van Lieshout, dat staat bezoekers van AVL Mundo zaterdagavond te wachten.

• “What’s wrong with this picture?” An interview with Libia Castro and ... - Artzine 
https://artzine.is/whats-wrong-with-this-picture-an-interview-with-libia-castro-and-olafur-olafsson-about-their-work-at-avl-mundo-in-rotterdam/ 
The artist duo Libia Castro and Ólafur Ólafsson recently presented two works for What’s wrong with this picture?, a group exhibition at AVL MUNDO 
in Rotterdam. The space itself is run by the Dutch sculptor Joep van Lieshout, and places a diversity of artists in conversation with his practice, which 
examines the interplay between art and life. It is therefore a multi-use space surrounded by spacious walkways and parks populated with his work. 
Like many artists making large scale works, his studio is a tightly run organization with contributions coming from a group of people. The AVL MUNDO 
is inspired by Andy Warhol’s factory, its philosophy is to be an autarkic society within itself, inviting you to discover the world of van Lieshout and his 
contemporaries as you enter the space.

Wereldhavendagen Motel Mozaïque

Opening Cultureel Seizoen: What’s wrong with this picture?
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• Whats wrong with this picture? | Exhibition preview at AVL Mundo ... 7 September 2018 -  
https://allevents.in/rotterdam/whats-wrong-with-this-picture-%7C-exhibition-preview/20006993756811 
Confronted with works that contain dark humour, ask urgent questions and present a bleak view on reality, visitors are forced to think about ..”

ART Break

• Festival ART Break op strand Hoek van Holland. 23 juni 2018 - Strandweer.nu  
https:\www.strandweer.nu\nieuws\festival-art-break-op-strand-hoek-van-holland-1054\ 
Zaterdag 23 en zondag 24 juni a.s. vindt de tweede editie van ART Break plaats. Het evenement viert de relatie tussen kust en ... 

• ART BREAK HOEK VAN HOLLAND. 24 juni 2018 Schiedams Nieuws 
https:\www.schiedamsnieuws.nl › ... › ART BREAK HOEK VAN HOLLAND 
Op het strand van Hoek van Holland vindt deze zondag de tweede editie plaats van ART Break. Het evenement viert ... 

• ART BREAK HOEK VAN HOLLAND - Strand Nederland 
https:\www.strandnederland.nl\art-break-hoek-van-holland\ 
Op het strand van Hoek van Holland vindt deze zondag de tweede editie plaats van ART Break. Het evenement viert de relatie tussen kust en kunst en 
wordt ... 

• STRaZ ART break 2018 
http://straz.nl/Portfolio/artbreak2018.html 
Op 24 juni 2018 was er op strand Rechtestraat in Hoek van Holland iets heel bijzonders: ... Ook Helma Vlemmings was met haar werk te zien tijdens 
Art break. 

• Festival ART Break 2018 - Hoek van Holland - 23 juni 2018 ... 
hoekvanholland.nl/events/art-break-festival/ 
23 jun. 2018 - Oranjeterras 2019. Ook in 2019, voor de 22e keer, wordt op Koningsdag het Oranjeterras georganiseerd op de vrijmarkt in. 

• 24 juni Art Break Festival - Het Zuid-Hollands Landschap 
https:\www.zuidhollandslandschap.nl\...\krijgsgeschiedenis-vinetaduin-middag-24-ju 
Krijgsgeschiedenis Vinetaduin - 24 juni Art Break Festival Hoek van Holland ... Parkeren; Niet geschikt voor mindervaliden; Let op je kleding; Art Break 
Festival ...
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• WijkUitBuro -- ART Break Festival 
https:\www.wijkuitburo.nl\kom-ook-naar\art-break-festival\cc_dae8_cf0b_2fe5 
ART Break Festival. wanneer: 24 juni 2018 van 11:00 tot 18:00. waar: Hoek van Holland Evenementen, Strand Hoek van Holland. Zondag 26 juni vindt 
de ... 

• Delidel Touch -Art Break Festival - Abessinia - YouTube 
https:\www.youtube.com\watch?v=aAK56fB20nA 
24 juni 2018 Op het strand van Hoek van Holland, 2e de tweede editie ART Break Festival.

• “Het mag hier niet té netjes worden”. Vers Beton - 8 februari 2018 
https://versbeton.nl/2018/02/atelier-van-lieshout-het-mag-hier-niet-te-netjes-worden/ 
8 feb 2018 - Vers Beton Interview met Eva Olde Monnikhof 

Ontwikkeling
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BEHAALDE DOELSTELLINGEN

Een haalbaarheidsstudie, twee tentoonstellingen en een druk geprogrammeerde tuin, 
2018 was een vol jaar. De doelstellingen die zijn behaald:

• AVL Mundo heeft de lijn van volwassenheid en professionalisering doorgezet;
• De programmering van AVL Mundo is opgeschaald en biedt meer ruimte voor externe 

kunstenaars;
• Er is meer interactie met het publiek door een bredere programmering;
• De Beeldentuin is veranderd in een levendige plek waar de Rotterdammer met 

regelmaat langs komt; 
• De plannen die aan de basis stonden van de stichting in 2008, zijn vertaald naar een 

haalbaar ontwerp en voorstel dat in 2018 succesvol getoetst is; 

Tot slot zult u aan de hand van de 2018 jaarrekening zien dat de financiële situatie van AVL 
Mundo gezond is. Daarnaast is er een goede financiële basis voor de komende jaren met 
de lopende sponsorcontracten, donateurs en de toegekende subsidiegelden. 
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NEXT STEPS

Komend jaar wordt belangrijk. Zoals in de Meerjarenvisie reeds aangegeven is het de wens van de Stichting om meer ruimte voor kunst te creëren. 
Nu de ideeën financieel haalbaar blijken en passen binnen de plannen van de gemeente en het havenbedrijf, wordt 2019 het jaar waarin de 
plannen zullen worden uitgewerkt. Hierin zal zowel de focus liggen op de financiële architectuur als op de culturele programmering en vormgeving 
van het ontwerp. 

Daarnaast zal AVL Mundo in de komende jaren haar programmering aantrekkelijk moeten houden om zo de bezoeker alvast een voorproefje te 
geven van het culturele cluster dat te zijner tijd aan de Keileweg zal verrijzen.
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FINANCIEEL VERSLAG

Met de financiële bijdrage van Droom en Daad, Heijmans en de private donateurs 
heeft AVL Mundo een positief resultaat behaald. Wederom werd er meer 
geprogrammeerd dan in het voorgaande jaar

Haalbaarheidsonderzoek
Stichting Droom en Daad kende een bedrag van €119.500,- toe ten behoeve van het 
haalbaarheidsonderzoek. In 2018 werd het onderzoek uitgevoerd. De bijdrage van 
Droom en Daad is gebruikt voor onder meer het nieuwe ontwerp, de maquette, de 
berekeningen en de projectleider vanuit AVL Mundo.

Een deel van de eigen bijdrage van AVL Mundo zal worden uitgegeven in 2019. 
Deze kosten zijn reeds opgenomen in de begroting behorende bij het voorstel voor 
Droom en Daad. Het gaat hierbij onder meer om adviezen van externe adviseurs, 
communicatiemiddelen (boeken, grafische vormgeving), een additionele maquette 
van 1 op 100.
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ORGANISATIE

Bestuur Stichting AVL Mundo

Joep van Lieshout – voorzitter
Kees Weeda - secretaris
Lex Geerdes - penningmeester
Amine van Lieshout  
Harm Verhagen 
Anne van der Zwaag 
Mariëtte Dölle

Raad van advies Stichting AVL Mundo

Sjarel Ex - directeur Boijmans van Beuningen, Rotterdam
Erik Schilp – Nationaal Historisch Museum
Annabelle Birnie - directeur Drents Museum
Job Dura - directeur DuraVermeer

Medewerkers

Eva Olde Monnikhof - Directeur
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STICHTING AVL MUNDO BEDANKT HAAR PARTNERS:

Ondernemers Rechtestraat
Daarnaast bedankt AVL Mundo de buren van het Vierhavenblok, Peter van der Gugten, Team Atelier Van Lieshout, Nanne de Ru, 

Hajo Doorn, Harry van Dooremalen voor hun input en interesse.
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DONATEURS

Diederik van Dommelen

Margriet Krijgsman

Deze partijen ondersteunden AVL Mundo dit jaar. Draagt u de doelstellingen van AVL Mundo ook een warm hart toe? 
Neem dan nu contact op met eva@avlmundo.org om uw bijdrage te bespreken. 

Let op: Stichting AVL Mundo is een Culturele ANBI. Dit maakt schenken extra aantrekkelijk.
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Stichting AVL Mundo
Keileweg 18
3029 BS Rotterdam
Nederland

0031 (0)10 244 09 71
mail@avlmundo.org
www.avlmundo.org


