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Voorwoord
Een terug- en vooruitblik op een veelbewogen tijd

Met trots presenteer ik u het jaarverslag van OSCAM voor 
de periode 1 januari 2020 - 31 december 2020. 

Vanaf het moment van oprichting is OSCAM een plek van 
ontmoeting, kunst, cultuur en samenwerking. Na de 
vliegende start in november 2017 met de allereerste 
tentoonstelling is OSCAM continu in beweging gebleven. 
Ook de jaren 2018 en 2019 waren in meerdere opzichten 
dynamisch te noemen. Sinds 26 februari 2019 zijn onze 
statuten gepasseerd bij de notaris en is OSCAM formeel 
een stichting. Verschillende nieuwe namen hebben we 
mogen verwelkomen in onze Open Space en leren kennen 
als samenwerkingspartners. Er waren tentoonstellingen en 
programma’s van diverse aard en muziek was een 
essentieel element. Er waren lezingen en debatten onder 
de naam ‘Speak Sessions’. En ook de ‘Closet Sales’, het 
platform voor modeontwerpers om hun kleding te showen 
en te verkopen, waren een groot succes. Zowel inhoudelijk 
op het gebied van kunst en cultuur als op het gebied van 
cultureel ondernemerschap was er aandacht voor educatie 
en participatie.

Rond de jaarwisseling 2019/2020 verhuisden we naar 
onze huidige locatie in het centrum van winkelcentrum de 
Amsterdamse Poort en in 2020 gingen we met veel 
enthousiasme van start met een Nieuwjaarsborrel met 
Stadsdeel Zuidoost, Patta, Amsterdam Museum, 
Amsterdam & Partners en lagen er weer veel mooie 
projecten in het verschiet. 

En wat was het een mooie verrassing om nu al, in ons 
korte bestaan, genomineerd te worden voor de 
Amsterdamprijs voor de Kunst 2020. Het juryrapport van 
het AFK is geheel in toon met onze eigen visie en missie.

OSCAM is een uniek, onafhankelijk platform gericht op het 
stimuleren vergroten van de interesse in beeldende kunst 

in Amsterdam en met name in Amsterdam Zuidoost. In 
samenwerking met diverse culturele instellingen 
organiseert OSCAM niet alleen tentoonstellingen, maar tilt 
ze deze ook naar een hoger niveau door het ontwikkelen 
van rijke educatieve en participatieve programma's. Met 
deze programma’s slaat OSCAM een brug tussen kunst en 
de gemeenschap en maakt ze beeldende kunst 
toegankelijker en inclusiever voor diverse 
publieksgroepen. Het programma van OSCAM geeft 
verschillende makers een plek en vooral ook onontdekt, 
jong talent. Door een ruimte te creëren voor jongeren om 
niet-mainstream verhalen te presenteren, neemt OSCAM 
een actieve positie in binnen het huidige culturele discours 
over diversiteit en de noodzaak om kunststructuren te 
dekoloniseren en te decentraliseren. De Amsterdamprijs-
jury is zeer geïntrigeerd door de activiteiten van OSCAM 
en haar onderscheidende, innovatieve en belangrijke rol 
binnen de culturele scene van Amsterdam

Het gehele juryrapport van het AFK is hier te vinden.

We zijn dankbaar voor deze mooie woorden in het 
juryrapport. We koesteren deze woorden alsook alle 
activiteiten en gebeurtenissen sinds de start van OSCAM. 
We kijken daar met veel  plezier op terug. 

Ook in de loop van 2020 hebben wij een vervolg gegeven 
aan de geplande programmering. Wat onze bezigheden 
als culturele instelling echter veruit heeft gedomineerd 
sinds maart 2020 zijn de harde gevolgen van een 
pandemie en de mogelijkheden die een grote 
maatschappelijke verandering met zich meebrengt. We 
stonden sinds maart 2020 voor een uitzonderlijke 
uitdaging: terwijl de opening van de OSCAM x Patta 
tentoonstelling ‘We Will Be Here Forever, Do You 
Understand?’ net was geweest en we alweer 
voorbereidingen aan het treffen waren voor de volgende 

tentoonstelling, kwamen de eerste berichten over het 
coronavirus langzaam onze mediakanalen 
binnendruppelen. Niet lang daarna moesten alle culturele 
instellingen dicht en waren de eerste weken van de 
lockdown direct gevuld met het omdenken van deze 
penibele situatie.

In dezelfde tijd heeft het bizarre overlijden van de 
Amerikaanse George Floyd en de daarbij behorende 
internationale demonstraties rondom de Black Lives 
Matter-beweging, ons in OSCAM daarnaast ook geraakt. 
Vrijwel ons hele team heeft vreedzaam en corona proof 
geprotesteerd op ofwel de Dam, ofwel bij ons om de hoek 
in het Nelson Mandelapark. Juist in deze tijd hebben we 
onze omgeving, onze netwerken en de creatieve sector 
nauwlettend in de gaten gehouden. Welke stemmen 
klonken hier? Hoe drukken de creatieven om ons heen 
zich uit in deze tijd? Wat vinden ze belangrijk en hoe slaan 
onze community’s zich hier doorheen? Langzamerhand 
ontstond er een nieuw idee, een nieuwe offline en online 
richting voor de samenwerking tussen OSCAM en haar 
partners. 

De huidige situatie met het coronavirus en een gegroeid 
bewustzijn rondom gelijkheid resulteert in een nieuwe 
omgang: fysieke afstand wordt genormaliseerd, en 
(ongemakkelijke) dialogen worden aangegaan. In de vorm 
van (online) tentoonstellingen en programma’s bundelen 
OSCAM en haar partners opnieuw de krachten en vragen 
kunstenaars en artiesten te reflecteren op deze bijzondere 
tijd. Nieuwe ideeën, historische koppelingen en 
verrassende ontwerpen creëren een actuele dialoog over 
de huidige tijd binnen de OSCAM community, in 
Amsterdam, in Nederland, en daarbuiten.

Graag nodig ik u uit om bij de verantwoording de vimeo’s 
bij onderdelen van de programmering te bekijken. 

Prachtige sfeerbeelden van bijzondere programma’s. Aan 
het slot van elke vimeo vindt u ook de colofon met alle 
relevante organisatorische informatie. 

In het bijzonder wil ik graag op deze plek onze 
samenwerkingspartners, onze subsidiegevers en 
sponsoren in de breedste zin des woords, de Raad van 
toezicht en niet in de laatste plaats ons hardwerkende en 
flexibele team uit de grond van mijn hart bedanken. Door 
hun bijdragen kan OSCAM haar missie en visie zo goed 
mogelijk proberen uit te dragen en gestalte geven. 

— Marian Duff, 
oprichter en directeur-bestuurder OSCAM
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Raad van toezicht 

De Raad van Toezicht is trots op het verslag over 2020 
van OSCAM. Een bijzonder en uitdagend jaar vanwege de 
beperkingen door Covid-19. Met flexibiliteit en inventiviteit 
heeft OSCAM toch kans gezien bijna de volledig geplande 
programmering gestalte te geven en
Dat was een enorme prestatie.

OSCAM is een stichting en wordt bestuurd volgens het 
raad van toezicht-model. De statutair bestuurder tevens 
directeur-bestuurder, Marian Duff, is verantwoordelijk voor 
de dagelijkse sturing en de raad van toezicht ziet toe op 
het beleid dat door het bestuur wordt geformuleerd en de 
uitvoering daarvan. We staan Marian Duff met raad en 
daad bij en vervullen een belangrijke klankbordfunctie. 
Waar mogelijk wordt de Governance Code Cultuur gevolgd 
die moet leiden tot goed bestuur, adequaat toezicht en 
transparante verantwoording.

In 2020 vergaderde de raad van toezicht zowel met als 
zonder de bestuurder. Naast zes vergaderingen met het 
bestuur kwam de RvT ook drie keer in klein comité bijeen. 
Afgelopen jaar is bijzondere aandacht gegeven aan het 
afwikkelen van de huisvesting (drie telefonische 
vergaderingen en een meeting in persoon) en HR-zaken 
(twee telefonische vergaderingen). Ook ging er bijzondere 
aandacht uit naar het bestendigen en uitbouwen van de 
organisatie door het zoeken naar een bestuurssecretaris.

De raad van toezicht draagt zorg voor de regelmatige 
evaluatie en het functioneren van de (statutaire) directeur-
bestuurder.
De raad van toezicht is onafhankelijk en onbezoldigd en 
wordt gevormd door Jennifer Alspeer, Duco Wildeboer en 
Charlene Austin.

De raad van toezicht van OSCAM heeft in haar 
vergadering van vrijdag 9 april 2021 de jaarrekening over 

het jaar 2020 besproken met de bestuurder1 januari - 31 
december) goedgekeurd en vastgesteld.

Amsterdam, 16 april 2021
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OSCAM is gevestigd op Bijlmerplein 110-111 in 
winkelcentrum de Amsterdamse Poort. 

Gedurende 2019 werd duidelijk dat OSCAM behoefte had 
aan een locatie die ons in staat stelt om productioneel en 
artistiek mee te groeien en onze langetermijn-
doelstellingen te realiseren.  Ambities als aparte 
geluidsdichte ruimtes, waaronder ook kantoorruimtes en 
een beter afgescheiden eetgelegenheid, is gezien het 
oppervlak van de huidige locatie nog toekomstmuziek. In 
het volledige plaatje is er: één vast museum deel, een 
screening ruimte van films, kantoren, horeca, studioruimte 
voor podcast en het maken van audiotours en een grote 
flex-vergaderruimte en verschillende flex ruimtes.
Deze behoefte is met onze verhuizing van de wijk 
Ganzenhoef naar de huidige plek al voor een deel 
gerealiseerd.
 
Op 16 januari 2020 zijn de deuren van de nieuwe locatie 
op feestelijke wijze geopend. De ruimte wordt ons steeds 
meer eigen door invulling met onze programmering. Zelfs 
tijdens de lockdowns zijn we in staat om de ruimte aan 
onze specifieke wensen aan te passen. Ondanks het feit 
dat we bijvoorbeeld nog niet beschikken over aparte 
geluidsdichte ruimtes, waaronder ook kantoorruimtes en 
een beter afgescheiden eetgelegenheid zouden we het 
afgelopen jaar niet blijer kunnen zijn geweest met de 
centrale locatie en grotere zichtbaarheid die OSCAM op 
deze plek heeft. 
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Missie en visie

In onze statuten is het volgende geformuleerd:

De stichting heeft ten doel: een museale landingsplek te 
zijn voor kunst, mode, design, vakmanschap en de 
ontwikkeling daarvan in Amsterdam, waar de stichting 
onder meer invulling aan geeft door het tonen van 
kwalitatief hoogwaardige presentaties van kunst, design en 
vakmanschap, door educatieve en participatieve 
activiteiten en door het dichterbij brengen van het 
maakproces, en voorts al hetgeen met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken 
door jaarlijks exposities en tentoonstellingen te 
organiseren in samenwerking met andere culturele 
organisaties uit Amsterdam en daarbuiten, door de 
verbinding met de buurt te versterken met een educatie- 
en randprogramma vormgegeven in samenwerking met 
lokale en andere partners en door in te spelen op lokale 
initiatieven die passen binnen het doel van de stichting

In de praktijk komt dit er op neer dat OSCAM de plek is 
waar gevestigde en nieuwe makers kunnen landen en hun 
vleugels uitslaan. We vervullen een behoefte naar 
professionele ontmoeting en uitwisseling tussen creatieve 
makers, kunstliefhebbers en lokale sleutelfiguren. Voor 
wijk en stadsdeel zijn we een open plek waar iedereen 
kennis kan maken met nieuwe en herkenbare verhalen. 
We stimuleren de belangstelling van de buurt voor kunst 
en van makers voor de buurt. 

Gevestigde en nieuwe makers zijn onder meer ervaren 
makers die aansluiten bij onze programmering maar vooral 
ook onontdekt talent (jong/autodidact). Makers is een 
breed begrip. Denk aan creatieve makers, curatoren, 

culturele ondernemers, beleidsmakers en professionals uit 
de wereld van kunst en cultuur.

Voor en door de community is het publiek voor wie het 
programma van OSCAM primair is bedoeld en wie 
OSCAM met het programma daarnaast zou willen 
bereiken. Primair de bewoners en de creatieven van de 
buurt, van Zuidoost en Amsterdam. Zowel de volwassenen 
als de jongeren. Uiteindelijk willen we iedereen bereiken. 
Ons blikveld is ruim. Zowel nationaal als internationaal. In 
de afgelopen periode is bijvoorbeeld de basis gelegd voor 
een uitwisselingsprogramma met Brennt, een vergelijkbare 
buurt in Londen. Ook het project Double Heritage met 
Roosje Verschoor in augustus-september 2020 is hiervan 
een mooi voorbeeld waarbij het werk van jonge fotografen 
uit zowel Moengo Suriname en de Bijlmer, Nederland in 
een expositie bijeen is gebracht. 
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Door de uitbraak van COVID-19, liepen onze 
tentoonstellingsagenda en vooral de programmering qua 
inhoud sinds maart 2020 net iets anders. We hebben toen 
meer geëxperimenteerd en toegespitst op het nieuwe 
normaal. Hieronder vindt u een overzicht van onze 
programmering in de periode 1 januari 2020- 31 
december 2020. Deze is opgedeeld in Tentoonstellingen, 
Speak Sessions (fysiek en online), Closet Sale en 
Programma divers. Young OSCAM heeft een eigen 
hoofdstuk in dit jaarverslag.

OSCAM: Retrospective
16 januari 2020 - 28 februari 2020 

In onze eerste tentoonstelling van 2020 en in onze nieuwe 
museale ruimte, stonden we stil bij twee jaar OSCAM. We 
hadden zoveel geweldige tentoonstellingen gemaakt met 
jonge getalenteerde creatievelingen uit Zuidoost, 
gevestigde kunstenaars vanuit heel Nederland en 
natuurlijk onze OSCAM-partners, dat we even wilden 
stilstaan bij het mooie en harde werk dat we allemaal 
hadden verzet. Tijdens deze expo werd je meegenomen 
op een reis terug in de tijd, naar de hoogtepunten van 
OSCAM met wederkerende kracht.

Voor een impressie zie  https://vimeo.com/386906202
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Programmering
Tentoonstellingen

Bezoeker, Bas Kosters en Zuidoost bewoners bij de opening van Retrospective

Curator: Noukhey Forster en Marian Duff
Artiesten: Bas Kosters, Marc de Groot, Richard Soesanna x Darnell Rozenblad, Ike Melchizedek, Marques Malacia, 

Carin Verbruggen & Ferry Drenthem Soesman, AiRich, Remsen Wolff, Coco Olakunle, Raquel van Haver, 
MULAS X MILA (Tirino Yspol, Jessica van Halteren and Mila van der Linden) en Alexander van Keulen

Decorbouw: Armand Ong A Swie
Productie en speciale dank: Richard Soesanna, Charmaine Wartes, Maud Rullman, Nina Runhaar, Shaquille Scheder-Pagin, Thijs Ottens, Yves Saidi, 
Louisanne van Hooff, Isabel Sijbrandij, Xyvonne Koeiman, Marciano Calor, Max Hartwig, Divani Holband, Zaïra Pourier en RED’S Kitchen Amsterdam
Powered by: Gemeente Amsterdam, Nationale Opera & Ballet, Amsterdam Museum, Compagnietheater, Patta, CBRE Global Investors, OBA Hotspot 

Ganzenhoef en B&A Groep

https://vimeo.com/386906202


OSCAM x Bleeched: Quarantine store
29 februari 2020 - 3 maart 2020

Bleeched is een relatief jong mode- en kunstcollectief dat 
we een duwtje in de rug wilden geven. Hun collectie 
‘Beautiful Chaos’ was in OSCAM te zien. Het Bijlmer-
collectief in hun eigen woorden: “Het proces van het 
creëren van collecties uit verschillende ontwerpen, en 
toch vergelijkbare resultaten krijgen, herinnert ons aan 
een bleekproces. Bij bleekprocessen worden 
verschillende kledingstukken of producten afgebroken met 
vergelijkbare resultaten, daarom hebben we voor onze 
huidige merknaam gekozen”.
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OSCAM x Patta: We are here forever, do you understand? 
5 maart 2020 - 7 augustus 2020

Deze tentoonstelling hebben we opgezet in samenwerking 
met het welbekende kledingmerk Patta. De tentoonstelling 
reflecteerde op de manier waarop kunst gemaakt door 
‘people of color’ ineens een grote interesse wekten bij 
gerenommeerde musea en instituten en in de vorm van 
pop-up expo’s aandacht kreeg. OSCAM, Patta en de 
meewerkende kunstenaars vonden het belangrijk om een 
statement te maken: we zijn hier, en we zijn hier ‘to stay’. 
Onze verhalen zijn geen pop-up verhalen, maar 
noodzakelijke stemmen die vast en doorgaand moeten 
worden gehoord en blijven meetellen. In de expo werden 
de werken, verhalen en perspectieven van verschillende 
Nederlandse kunstenaars van kleur op kunst en op de 
samenleving getoond. Het doel van de tentoonstelling was 
om een samenwerkingsrelatie voor de langere termijn met 
hen aan te gaan als reactie op onze eigen bovenstaande 
kritiek.

Voor een impressie zie  https://vimeo.com/396958591
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Programmering
Tentoonstellingen

Bezoekers  Touria Meliani (Kunst en Cultuur, Monumenten en Erfgoed), Shamiro van der Geld (Nachtburgemeester) en Edson Sabajo (Eigenaar Patta) bij de opening van ‘We are forever, do 
you understand?’

Curatoren: Lee Stuart and Esmeralda Violette
Artiesten: Gilleam Trapenberg, Wes Mapes, Stacii Samidin, Serana Angelista, Shertise Solano, Dion Rosina en Jeanpaul Paula

Productie: Noukhey Forster
Speciale dank: Max Hartwig en Xyvonne Koeiman

https://vimeo.com/396958591


OSCAM  x Roosje Verschoor: Double Heritage 
27 augustus 2020 - 10 september 2020 

Double Heritage was een tentoonstelling met beelden van 
verschillende jonge fotografen uit Moengo, Suriname en 
de Bijlmer, Nederland. De talenten werden getraind door 
onze overbuurvrouw in de Amsterdamse Poort, 
kunstfotograaf Roosje Verschoor, en werkten rond de 
thema's identiteit en omgeving, verleden en toekomst, 
verlies en veerkracht. Ze fotografeerden de 
gemeenschap, hun familie en vrienden, uitingen van 
mode en cultuur, de koloniale architectuur en andere 
historische sporen. Deze onderwerpen spelen een 
belangrijke rol bij het proberen te begrijpen van het 
verleden en heden van Moengo en de Bijlmer.
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Programmering
Tentoonstellingen

Double Heritage 

Curator: Roosje Verschoor
Artiesten: Jean-Marc Asimia, Jair Benje, Robbert Booi, David Booi, Basta Dwight Djoe, Luigi Kertosari, Jerusa Mainsie, Linio Kastiel, 

Gideon Plein, Rossiano Toto en Edilson Watsaam
Productie: Noukhey Forster

Speciale dank: Armand Ong A Swie, Marian Duff, Charmaine Wartes, Louisanne van Hooff, Shaquille Scheder-Pagin en Ahisha Echteld



OSCAM  x Antonio Guzman: Electric Dub Station
11 september 2020 - 21 september 2020 

Een locatie specifieke labyrint installatie en een 
Panamese – Congolese processie. Met deze expo toonde 
Antonio Guzman zijn onderzoek naar de transatlantische, 
koloniale geschiedenis van de kleur indigo op een visuele 
manier. Indigo is een blauwe kleurstof afkomstig van 
tropische planten. Onderzoek naar de geschiedenis van 
indigo is tegelijkertijd onderzoek naar de alternatieve 
geschiedenis van de Nederlandse natie. Indigo vindt zijn 
oorsprong in India. De Afrikaanse slavenhandel maakte 
het bijzonder waardevol. De sonische structuren en 
liederen die de Afrikanen zongen op onder andere de 
indigo plantages hadden een grote invloed op de 
muziekgeschiedenis in Amerika. De impact die Dub heeft 
gehad op de hedendaagse muziekproductie kan moeilijk 
worden overschat.

Voor een impressie zie: Electric Dub Station en Aguzman
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Programmering
Tentoonstellingen

Electric Dub Station

Curator: Antonio Jose Guzman
Artists: Antonio Jose Guzman, Iva Jankovic & Sufiyan Ismail Khatri

Production: Noukhey Forster
Special thanks: Marian Duff, Armand Ong A Swie, Charmaine Wartes, Louisanne van Hooff, Shaquille Scheder-Pagin, Ahisha Echteld, Lesly Kitioku, Georbella 

Fini & Sasu Aghafua

https://www.oscam.nl/portfolio-item/oscam-x-electric-dub-station/
https://www.aguzman.com/electric-dub-station/guzman-eds-oscam-intro


OSCAM x Patta x Bonnefanten: BLKNWS van Kahlil 
Joseph | 17 september 2020 – 1 april 2021

Het videokunstwerk BLKNWS (Black News) van de uit 
Los Angeles afkomstige filmmaker en kunstenaar Kahlil 
Joseph is vanaf half september tegelijk te zien zijn in 
Amsterdam, Maastricht en Rotterdam. Het Bonnefanten 
heeft OSCAM in Amsterdam en het HipHopHuis in 
Rotterdam bereid gevonden om als gastlocatie onderdak 
te bieden aan het spraakmakende videowerk, dat vorig 
jaar nog de aandacht trok tijdens de Biënnale van Venetië. 
Bonnefanten directeur Stijn Huijts is erg blij met de 
samenwerking met Amsterdam en Rotterdam: “Dankzij 
het enthousiasme van mijn collega’s bij het HipHopHuis 
en OSCAM, de inzet van Lee Stuart (Patta) én een 
ruimhartige bijdrage van Fonds21, zal BLKNWS vanaf half 
september ook te zien zijn op twee satellietlocaties. 
Daarmee wordt recht gedaan aan de intenties van de 
kunstenaar en krijgt het werk een nog relevantere 
context”. 

De video-installatie BLKNWS van Kahlil Joseph bestaat 
uit twee naast elkaar geplaatste flatscreens, gemonteerd 
op een achtergrond in de vorm van een fotobehang. 
Daarmee realiseert Joseph een 2 kanaals 
‘nieuwsuitzending’ die continu, in real time vernieuwd 
worden. In deze uitzendingen worden bestaande 
nieuwsbeelden afgewisseld met door Joseph gefilmde 
scenes en ‘found footage’, beelden van zwarte cultuur die 
hij overal vandaan plukt. De getoonde beelden vervagen 
de grenzen tussen kunst, journalistiek, ondernemerschap 
en culturele kritiek, waardoor BLKNWS  zich manifesteert 
als een kritische analyse van de wijze waarop raciale 
kwesties en storytelling botsen met onze huidige 
informatiesystemen.

Het Bonnefanten kocht BLKNWS vorig jaar voorafgaand 
aan de eerste openbare presentatie ervan tijdens de 
Biënnale van Venetië. Uniek onderdeel van de 
aankoopvoorwaarden is de bepaling die Joseph liet 
opnemen die erover gaat dat het museum twee extra 
licenties verkrijgt om BLKNWS tegelijkertijd te tonen op 
relevante satellietlocaties, zodat het werk een nog grotere 
impact krijgt en een breed en gevarieerd publiek ermee in 
aanraking zal komen. 

Voor een impressie zie: BLKNWS
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Programmering
Tentoonstellingen

BLKNWS

Curatoren: Lee Stuart, Stijn Huijts en Marian Duff
Artiest: Kahlil Joseph 

Productie: Charmaine Wartes 
Speciale dank: Armand Ong A Swie, Richard Soesanna, Noukhey Forster, Louisanne van Hooff, Shaquille Scheder-Pagin, 

Ahisha Echteld, Lesly Kitioku en Georbella Fini 
Deze presentaties zijn mogelijk gemaakt met steun van Fonds21, Vereniging Rembrandt en Turing Foundation

https://vimeo.com/464169912


OSCAM AIR x HvA: Good Citizenship
19 oktober 2020 – 15 januari 2021

Onder een specifiek thema geeft ons nieuwe 
tentoonstellingsconcept OSCAM AIR drie tot vijf 
kunstenaars of kunstenaarscollectieven uit alle disciplines 
de kans om zich 5 maanden te vestigen op de HvA op de 
Business Campus in Amsterdam Zuidoost. De 
kunstenaars worden gekozen op basis van hun vermogen 
om mensen te verbazen en te inspireren, maar ook om 
hen te stimuleren na te denken over het thema en de 
kunst die daarbij hoort. Hierdoor ontstaat ruimte voor 
verbinding, reflectie en nieuwe inzichten binnen een 
omgeving waar onderwijs al fundamenteel is.

Het thema van de eerste OSCAM AIR is 'goed 
burgerschap'. Dit thema heeft verschillende dimensies: 
politiek-juridisch, economisch, sociaal en vitaal. We 
zoomen in op de sociale dimensie, die gaat over de 
bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van een 
multiculturele gemeenschap en daar actief aan bij te 
dragen.

De vier kunstenaars die we voor de eerste editie hadden 
uitgenodigd, waren Raquel van Haver, The New Originals, 
Lisa Konno en Patta. Zij maakten nieuwe werken of 
plaatsten eerder gemaakte werken in een nieuw licht in de 
ruimte van de HvA. Ook werden ze geïnterviewd op video 
om hun visie en werken in de context van het thema 'goed 
burgerschap' verder uit te diepen.

Voor het verhaal van Raquel, zie https://www.oscam.nl/
oscam-air-x-hva-raquel-van-haver/

Voor het verhaal van The New Originals, zie https://
www.oscam.nl/oscam-air-x-hva-tno/

Voor het verhaal van Lisa Konno, zie https://
www.oscam.nl/oscam-air-x-hva-lisa-konno/

Voor het verhaal van Patta, zie https://www.oscam.nl/
oscam-air-x-hva-patta/
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OSCAM AIR x HvA - Good Citizenship

Curatoren: Marian Duff en Jeroen Visser 
Productie: Charmaine Wartes 

Kunstenaars: Raquel van Haver, The New Originals, Lisa Konno and Patta  
Fotografie: Les Adu Photography 

Videografie: Fidelio Faustino  
Mede mogelijk gemaakt door: Hogeschool van Amsterdam 

Special thanks: Ineke Bussemaker, Armand Ong a Swie, Noukhey Forster, Thijs Ottens en Louisanne van Hooff

https://www.oscam.nl/oscam-air-x-hva-raquel-van-haver/
https://www.oscam.nl/oscam-air-x-hva-raquel-van-haver/
https://www.oscam.nl/oscam-air-x-hva-raquel-van-haver/
https://www.oscam.nl/oscam-air-x-hva-tno/
https://www.oscam.nl/oscam-air-x-hva-tno/
https://www.oscam.nl/oscam-air-x-hva-lisa-konno/
https://www.oscam.nl/oscam-air-x-hva-lisa-konno/
https://www.oscam.nl/oscam-air-x-hva-lisa-konno/
https://www.oscam.nl/oscam-air-x-hva-patta/
https://www.oscam.nl/oscam-air-x-hva-patta/


OSCAM x Modemuze: the new normal i.s.m.
Centraal Museum Utrecht, Design Museum Den Bosch, 
Modemuseum Hasselt, Museum Rotterdam en Stichting 
Nationaal Museum van Wereldculturen  
24 september 2020 – 7 december 2020

Samen stonden OSCAM en Modemuze dit jaar voor een 
uitzonderlijke uitdaging: terwijl de voorbereidingen voor 
een tweede editie van onze gezamenlijke tentoonstelling 
Resist! in gang waren, kwamen we terecht in een serieuze 
lockdown gevuld met het omdenken van deze situatie. 
Ons doel is het verbinden van communities, maar hoe doe 
je dat in een anderhalve meter samenleving?

Juist in deze tijd hadden we onze omgeving, onze 
netwerken en de creatieve sector nauwlettend in de gaten 
gehouden. Welke stemmen klonken hier? Hoe drukken de 
creatieven om ons heen zich uit in deze tijd? Wat vinden 
ze belangrijk en hoe slaan onze community’s zich hier 
doorheen? Langzamerhand ontstond er een nieuw idee 
door curatoren Lisa Whittle, Roberto Luis Martins en 
Marian Duff om het roer om te gooien met de expo the 
new normal als resultaat.

In de tentoonstelling the new normal (24 september t/m 2 
november) boden we online en offline ruimte voor dialoog 
over en reflectie op de huidige corona situatie vanuit een 
modeperspectief. De vijf toonaangevende modehuizen en 
ontwerpers The Fabricant, Duran Lantink, Karim Adduchi, 
L’Origin3 en Maison the Faux waren uitgenodigd om hun 
werk te tonen in de tentoonstelling. Een van de highlights 
is de originele Pillow Dress die de internationale viral 
#pillowdresschallenge deed aanwakkeren, en werk van
Duran Lantink dat hij speciaal voor deze expositie maakte.

In de expo reflecteerden alle ontwerpers op de afgelopen 
periode: ze reageerden op de impact van corona, zo ook 
op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en 
veranderingen, binnen en buiten de mode, die de 
afgelopen tijd onder een vergrootglas zijn komen te 
liggen. Van de vervuiling in de mode-industrie en de 
nieuwe mogelijkheden die digital design biedt in een 
steeds grotere online wereld tot kwesties rond 
institutioneel racisme, die ook door de modewereld 
worden aangekaart. 

Het verhaal werd verteld door vijf schrijvers uit de 
Modemuze- en OSCAM-community’s die gekoppeld 
waren aan de ontwerpers. Curatoren Lisa Whittle, Roberto 
Luis Martins en Marian Duff selecteerden de 5 schrijvers 
en vroegen hen om op de getoonde werken te reflecteren 
en ook hun visie op de afgelopen periode te delen. In 
deze dialogen werden de werken gecontextualiseerd en 
referenties gemaakt aan de museale collecties die 
verbonden zijn aan Modemuze. Van een ‘Thuis tiara’ tot 
Martin Margiela’s trui van militaire sokken: de parallellen 
tussen hedendaagse kledingstukken en de 
modegeschiedenis dagen ons uit ons te verdiepen in de 
betekenis die mode/kleding kan dragen. Ook daagden ze 
ons uit om te filosoferen over wat ‘het nieuwe normaal’ 
zou kunnen betekenen.

Voor een impressie zie: the new normal
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the new normal

Curatoren: Lisa Whittle, Roberto Luis Martins en Marian Duff 
Tentoonstelling ontwerpers: Zaira Pourier en Christine Kipiriri  

Productie: Noukhey Forster 
Grafisch ontwerper: Hanna Whittle  

Modeontwerpers: Duran Lantink, Karim Adduchi, L’Origin3, Maison the Faux en The Fabricant 
Bloggers: Lianne Mol, Louisanne van Hooff, Nina Lanke, Noukhey Forster en Sabine Bolk

Museums: Centraal Museum Utrecht, Design Museum Den Bosch, Modemuseum Hasselt, Museum Rotterdam en Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen  

Speciale dank: Cultuurmakersfonds, Stadsdeel Zuidoost, AFK, Stichting Doen, Van den Ende Foundation, VSB Fonds, Fiction Factory, Leeuwenstein Stichting, 
Levtec, Decoratelier Nationale Opera & Ballet en OSCAM partners

Foto: Almichael Fraay
Speciale dank: Charmaine Wartes, Shaquille Scheder-Pagin, Ahisha Echteld, Lesly Kitioku, Georbella Fini, Julie Becker en Sasu Aghafua

https://www.modemuze.nl/themas/resist-verzet-in-de-mode
https://vimeo.com/user105681300


BOUT IT #2

BOUT IT #2 is a joint exhibition by OSCAM, Magamba Network, and TopNotch.
Curatoren: Marian Duff & Souf Kinani

Expo ontwerpers: Floor Wesseling & Marques Malacia
Fotografie: Studio Wesseling & KB Mpofu

Productie: Samra Asmellash
Mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Amsterdam, Prince Claus Fund, Van den Ende Foundation, AFK, and VSB Fonds

Meewerkende artiesten NL: Chivv, Yung Nnelg, Giefa Sparkle, Jordymone9, and Sor
Meewerkende artiesten ZWE: Asap, Thug, Sibo FlySoul, Msiz’kay, and Natasha Muz

Special thanks: Magamba Network, Vera Chisvo, Tongai Makawa, Armand Ong A Swie, and Thijs Ottens

OSCAM x Top Notch x Magamba Network: BOUT IT #2 
12 december 2020 – 1 maart 2021

De originele Bout it is in 2018 ontwikkeld en bedacht door 
Marian Duff. Zij nodigde Kees de Koning, oprichter van 
hiphoplabel Top Notch, uit als gastcurator als ode aan de 
hiphopcultuur. In deze tweede editie van de succesvolle 
tentoonstelling, zetten Marian Duff en Souf Kinani 
(creative content manager bij Top Notch) opnieuw 
muzikale ondernemers uit Zuidoost en Nederland in de 
schijnwerpers, maar kijken ze ook over de grens naar 
muzikanten uit het Zimbabwaanse Magamba Network.

Hiphop is global en local, van de Bronx in New York, naar 
the Avenues in Harare, tot de Bijlmer in Amsterdam. 
Hiphopcultuur is enorm populair onder jongeren van over 
de hele wereld, en in de gemarginaliseerde groepen van 
de samenleving, maar wordt zelden goed begrepen 
binnen de wereld van kunst en cultuur. Door hiphop in een 
museumruimte te plaatsen ontstaat er een plek voor 
interessante kruisbestuiving tussen musea en muziek, en 
tussen twee instituten die op een andere manier worden 
gewaardeerd en geschaald.

Marques Malacia portretteert de Nederlandse artiesten op 
de plekken waarvan hun muziek en lyrics doordrenkt zijn. 
Tegelijkertijd portretteert KB Mpofu hun Zimbabwaanse 
collega’s uit het Magamba Network in Bulawayo en 
Harare. De tentoonstelling is een ode aan deze 
‘journalisten’ van de straten, flats, pleintjes en veldjes van 
de Bijlmer en Buluwayo, die hun muziek inzetten om 
maatschappelijk begrip te vergaren en sociale kwesties 
aan te kaarten.

Hiphop is meer dan muziek. Het is een vorm van 
expressie die raakvlakken heeft met de manier van kijken 

en maken van bijvoorbeeld beeldende kunstenaars. 
Vormgeving en ontwerp vormen een integraal element 
van de hiphopcultuur, waarbij makers zich vanuit de voor 
hiphop karakteristieke Do-It-Yourself attitude commerciële 
uitingen toe-eigenen. Deze tentoonstelling vormt een brug 
tussen de hiphopcultuur en de klassieke museumcultuur. 
We belichten verschillende kanten van de internationale 
en Amsterdamse hiphopscene en bieden artiesten de 
kans om zich op een wezenlijk ander podium te 
manifesteren.
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OSCAM organiseert onder de naam Speak Session 
lezingen, talks, masterclass sessies en debatten met 
diverse partners. Het doel is het verruimen van je blik door 
het gesprek aan te gaan en verschillende verhalen te 
delen. De Speak Sessions vinden zowel fysiek als online 
plaats.

OSCAM Speak Session x Queer Currents
31 juli 2020

Ook Pride verliep dit jaar anders dan normaal. We vonden 
het belangrijk om er op onze eigen OSCAM-manier toch 
aandacht aan te besteden. Samen met Queer Currents, 
creëerden we een intieme setting voor een goed gesprek 
over het dekoloniseren van ‘queerness’. Door live 
performances en gesprekken met Mala Hamza Badi, 
Sadiqa El Kahal, Aynouk Tan en het publiek 
communiceerden we over het lichaam, identiteit, 
kolonisatie en queerness.

OSCAM Speak Session 010 x 020
3 september 2020

Op anderhalve meter afstand hielden we dan toch de 
eerste editie van onze Speak Session 020 x Speak 
Session 010, die voort was gekomen uit de ‘OSCAM 
Speak Sessions x Openbaar Ministerie’. Samen met de 
stadsmarinier Marcel Dela Haije, lokale jongeren en 
jeugdwerkers van Stichting Ik ben WIJ, Studio Act Out, 
Stichting Helderheid 5314, Swazoom Welzijn en Stichting 
JOZ, bespraken we thema’s als discriminatie, de drill rap 
scene en wat ons allemaal verbindt.

OSCAM Speak Session x the new normal #1
22 oktober 2020

Voor deze speak session nodigden we vijf inspirerende 
ontwerpers uit om na te denken over de impact van 
corona en andere maatschappelijke ontwikkelingen 
binnen en buiten de mode die in 2020 meer aandacht 
kregen. Tijdens het panelgesprek onderzochten we 
samen met het publiek wat sociale verantwoordelijkheid 
voor hen betekent, en hoe de creatievelingen uit het panel 
hun vaardigheden kunnen gebruiken om een positieve 
impact te hebben op de samenleving.
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OSCAM Speak Session x the new normal #1

Panel: Dyllan Ahinful (L’Origine), Karim Adduchi, Amber Jae Slooten (The Fabricant), Roberto Luis Martins (Modemuze)

Host: Shaquille Shaniqua Joy (OSCAM)



OSCAM Online Speak Sessions: Future is Now 
20 mei 2020 - 10 juni 2020

Uit onze samenwerking met FFONO kwam het idee voort 
voor een online Speak Session-serie, waarin we met 
verschillende toffe namen spraken over de impact van de 
COVID-19 pandemie op het culturele - en bedrijfsleven. 
Hoe gaan we om met deze vreemde situatie? Hoe blijven 
deze sectoren relevant in deze tijd? Deze en meer 
kwesties werden online besproken en beantwoord. De 
beelden zijn nog steeds terug te zien op onze IGTV. 

Voor een impressie zie: Future is Now.

OSCAM Online Speak Session x the new normal #2
28 oktober 2020

Voor deze speak session nodigden we opnieuw vijf 
inspirerende ontwerpers uit om na te denken over de 
impact van corona en andere maatschappelijke 
ontwikkelingen binnen en buiten de mode die in 2020 
meer aandacht kregen. Door middel van video interviews 
onderzochten we met de ontwerpers wat sociale 
verantwoordelijkheid voor hen betekent, en hoe ze hun 
vaardigheden kunnen gebruiken om een positieve impact 
te hebben op de samenleving en tegenverhalen te 
omarmen.

Voor een impressie zie: the new normal 

OSCAM Online Speak Sessions x Encourager
17 - 20 november 2020

In de week van 16 t/m 22 november was de Amsterdam 
Conference Week, met als thema ‘Connected City’. 
Tijdens deze week werkten we samen om een toleranter 
Amsterdam te creëren. In lijn met dit thema produceerden 
Omaira Toelsie van Encourager en OSCAM twee online 
Speak Sessions via Instagram live, met als thema 
‘Freedom’ en ‘Art as Activism’.

Voor een impressie zie Encourager Ep.1 en ook 
Encourager Ep.2

OSCAM Online Speak Session x BLKNWS
3 december 2020

In deze Speak Session bespraken we het kunstwerk 
'BLKNWS' samen met Lee Stuart (Brand director van 
Patta) en Justen Leroy (Creative director van BLKNWS, 
hoofd programmering bij de Underground Museum in LA 
en oprichter van SON.). We spraken onder meer over 
zwarte verhalen, de rol van muziek in representatie, het 
werken met en door de lokale gemeenschap en de 
toegankelijkheid tot kunst.

Voor een impressie zie BLKNWS
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Speak Session
Online

OSCAM Speak Session x BLKNWS

https://www.instagram.com/tv/CAaz5otFUK0/
https://www.instagram.com/tv/CHGdwunBTlW/
https://www.instagram.com/tv/CH0nDaGFsvc/
https://www.instagram.com/tv/CII68D2l09W/
https://www.youtube.com/watch?v=R1Zx_GtGNZA


Closet Sale is de naam van onze pop up store in OSCAM. 
Modeontwerpers en kunstenaars konden hun kleding 
showen en kunst en verkopen waarmee zij meteen ook 
een platform hadden om hun talent aan het publiek te 
laten zien. Regelmatig was sprake van een dynamisch 
event met muziek en mogelijkheid om te dansen.

Tijdens deze zesde en tevens laatste Closet Sale in onze 
voormalige locatie konden kleine opkomende merken, 
stylisten, en fashionista’s uit onze community hun 
duurzame kleding verkopen. Naast muziek was het 
podium voor leden van The Poetry Class, geleid door 
stadsdichter Gershwin Bonevacia.

Door corona zijn we niet meer in de gelegenheid om 
fysieke Closet Sale programma’s te ontwikkelen. 
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Closet Sale

Closet Sale op onze oude locatie in Ganzenhoef



Onder deze noemer vindt u alle activiteiten die niet 
specifiek een tentoonstelling, speak session of closet sale 
zijn. 

OSCAM x Stadsdeel Zuidoost
27 januari 2020

Samen met Stadsdeel Zuidoost werd in OSCAM de 
nieuwjaarsborrel gehouden.

OSCAM x Club MAFB x Keti Koti
30 juni - 9 juli 2020

De viering van Keti Koti in het Oosterpark ging dit jaar niet 
door, dus OSCAM wilde graag iets doen ter vervanging. 
En nam het initiatief om de volgende organisaties te 
benaderen voor een samenwerking: CBK Zuidoost, OBA, 
Imagine IC, Bijlmerpark Theater en New Metropolis.  In de 
periode van 30 juni tot en met 9 juli vond er daarom een 
bijzondere online en offline viering van Keti Koti plaats in 
OSCAM, maar ook bij de hiervoor genoemde 
organisaties. We hadden het geluk dat een week voor Keti 
Koti werd besloten dat vanaf 1 juli het aantal mensen dat 
samen mag komen onbeperkt was, zolang er maar 
anderhalve meter afstand werd gehouden. We begonnen 
met een ‘dialoog diner’ waarin we in gesprek gingen met 
elkaar, Vervolgens draaiden verschillende Zuidoost 
resident dj’s hun favoriete muziek, was de expo open te 
bezoeken en eindigden we met een speech over 
empowerment. 
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OSCAM x Stimuleringsfonds
9 april 2020

Dit jaar liep de Scout Night voor het Stimuleringsfonds iets 
anders dan normaal. Om de geselecteerde creatievelingen 
een kans te geven op een verantwoorde manier hun idee 
te pitchen verplaatsten we deze naar een online omgeving. 
Uiteindelijk zijn Fana Richters, JeanPaul Paula en Ali 
Eslami geselecteerd door het Stimuleringsfonds.

OSCAM x Patta x Felix Meritis
5 juni 2020

Samen met Patta organiseerden we een pop-up versie van 
onze expo 'We will be here forever, do you understand?' bij 
Felix Meritis. De expo toonde werken van JeanPaul Paula, 
Dion Rosina, Gilleam Trapenberg en Stacii Samidin. Ook 
werd een Full Circle-gesprek met Clayde Menso en 
Guillaume Schmidt gehouden.

OSCAM x Amsterdam Museum: Keti Koti Dialogue Bag
30 juni 2020

Op 30 juni was het mogelijk een gratis  ‘Keti Koti Dialoog 
Tas’ op te halen met daarin diverse items om thuis de 
dialoog over de betekenis van Keti Koti aan te gaan.  Keti 
Koti (‘ketenen gebroken’) is de herdenking en de viering 
van de afschaffing van de slavernij.

OSCAM x Double Heritage: open call
28 augustus 2020 - 31 augustus 2020

Voor de expo 'Double Heritage' gaf Roosje Verschoor een 
cursus visual storytelling aan verschillende fotografie 
talenten uit Amsterdam Zuidoost. Het werk van deze 
talenten werd uiteindelijk ook onderdeel van de expo.

OSCAM x Tomorrow Never Dies: open call
8 juli 2020 - 20 juli 2020

Hoe vertrouw je het levensproces en het proces van de 
dingen waar je mee bezig bent in een tijd van pandemie en 
lockdown? Omdat we allemaal in dezelfde situatie zaten, 
wilden we via deze open call, samen met de Leeuwenstein 
Stichting minstens 6 verschillende creatievelingen 
ondersteunen met een bijdrage van 2k op basis van hun 
pitch.

OSCAM  x Compagnietheater: Troefcall Stories
19 september 2020

In samenwerking met het Compagnietheater organiseerde 
we een avond met de focus op het Surinaamse kaartspel 
Troefcall. Dit was de basis voor de toekomstige 
tentoonstelling 'Troefcall Stories' die we gaan opzetten.

OSCAM x Black Female Achievers
16 oktober 2020

Tijdens Black Achievement Month, eert Black Female 
Achievers gevestigde zwarte vrouwen en geven ze 
getalenteerde zwarte vrouwen meer zichtbaarheid door 

hen een platform te bieden en ons te laten inspireren. 
Deze editie vond online plaats, maar werd volledig gehost 
door OSCAM.

OSCAM x Kwabena
20 oktober 2020

Op deze avond vond de langverwachte release plaats 
rondom de luistersessie van KWABENA. Dit was inclusief 
live band. Het programma werd live gestreamed.
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Het overbrengen en het delen van kennis over kunst in de 
ruimste zin des woords is een belangrijk deel van OSCAM, 
vooral ook waar het jongeren betreft. OSCAM wil jongeren 
leren inspiratie uit kunst te halen. Ook wil OSCAM 
jongeren leren hoe een verhaal het perspectief van een 
kunstwerk kan veranderen. Dat doen we samen met ons 
kernteam bestaande uit young professionals en die met 
onze samenwerkingspartners ten behoeve van onze jonge 
trainees in dit verband het Young OSCAM programma 
maken. 

Op het gebied van educatie bood en biedt OSCAM onder 
meer het volgende:

• Hosts in OSCAM
De hosts die in OSCAM aanwezig zijn kunnen aan 
verschillende leeftijdsgroepen inhoudelijk vertellen over 
zowel OSCAM zelf als het getoonde werk. 

• Coach Sessions
In 2020 is OSCAM ook samen gaan werken met Cereal & 
Chill Amsterdam. Samen ontwikkelden wij coachings-
sessies aan creatievelingen. Elke sessie heeft een eigen 
thema. De eerste sessie die op 28 februari plaats vond 
had als thema ‘Music Industry’.

• OSCAM x ROC Op Maat
OSCAM wilde al een tijdje een samenwerking aangaan 
met ROC Op Maat. Om de jongeren die studeren via dit 
speciale programma van ROC in aanraking te brengen 
met zowel kunst als mode, ontwikkelden we het concept 
'Closet Sale Op Maat'. Het idee hield in dat we onze ruimte 
voor een dag beschikbaar stelden aan de studenten van 
ROC om een eigen invulling te geven aan ons concept 
Closet Sale. Met hulp en begeleiding van ons 
productieteam, zochten de studenten merken en talenten 
uit, die tijdens de Closet Sale Op Maat mochten verkopen, 

optreden of hun kunst tonen, en kregen de studenten de 
vrije hand om een randprogramma te organiseren. Er 
waren al vergevorderde plannen voor de eerste editie, 
maar door de lockdown van maart ging deze helaas niet 
door. We hopen dit concept opnieuw te kunnen oppakken 
of nieuw leven in te blazen als ROC Op Maat en OSCAM 
beide weer volledig open mogen.

• OSCAM x Patta Summerschool 
Door de intelligente lockdown in Nederland, werden 
scholen tijdelijk gesloten en ook nadat ze weer open 
gingen, werden veel kinderen en jongeren voor een 
langere tijd thuis gehouden. Door dezelfde lockdown, 
moest OSCAM tijdelijk dicht, en dit heeft ervoor gezorgd 
dat de expo in samenwerking met Patta minder bezocht 
werd. Door het samen opzetten van de Patta 
Summerschool werd er toch nog aandacht gegenereerd 
voor de expo en konden we jongeren ook handvatten 
bieden tijdens de intelligente lockdown. 

In samenwerking met MaDiZo, B&A Groep en Patta, 
hebben we een zomerschool-programma samengesteld 
van 4 dagen per week, waarin  jongeren tussen de 12 jaar 
oud en 21j aar oud van gastdocenten les kregen over 
onder andere kunst, talentontwikkeling en 
ondernemerschap. Tegelijkertijd werd dagelijks de 
expositie van Patta bezocht door de jongeren, 
gastdocenten, ouders en andere betrokkenen.

• OSCAM x Roosje Verschoor
Een fototentoonstelling van elf jonge fotografen uit 
Moengo, Suriname, rondom de thema’s identiteit en 
omgeving, verleden en toekomst, verlies en veerkracht. 
Roosje Verschoor heeft tijdens deze tentoonstelling 4 
workshops gegeven aan jonge fotografen uit Amsterdam 
Zuidoost die zich hiervoor konden aanmelden. In deze 
workshops leerden zij hoe zij hun eigen verhaal aan de 

hand van hun eigen foto’s kunnen vertellen. Deze foto’s 
zijn aan de tentoonstelling van de jonge fotografen uit 
Moengo toegevoegd. Deze fotografen uit Zuidoost hebben 
hierdoor ook ervaring opgedaan met exposeren.
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OSCAM Shop

Met de OSCAM Shop willen wij een breed scala aan kunst 
en cultuur producten verkopen. Gemaakt door OSCAM of 
de relaties van OSCAM. De producten kunnen zowel bij 
OSCAM op locatie gekocht worden als online via 
shop@oscam.nl. 

De T-shirts van de Patta Summerschool in de zomer van 
2020 waren een groot succes en ook na herdruk snel 
uitverkocht. Ook indien je nog geen relatie van OSCAM 
bent zou het mogelijk kunnen zijn dat je via OSCAM je 
producten verkoopt. 

Voorwaarde is dat deze producten passen bij het 
geformuleerde doel van OSCAM. 

Via de shop is het ook mogelijk om een kunstwerk te 
kopen van een van de OSCAM tentoonstellingen. Wat 
een mooie kans om veelal jonge en getalenteerde 
kunstenaars te steunen en te investeren in hun 
ontwikkeling. 
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RED’s Kitchen Amsterdam

Met veel trots konden we op 27 januari 2020 onze 
samenwerking met en de opening van de internationale 
fusion keuken van Bijlmerse bodem ‘RED’s Kitchen 
Amsterdam’ aankondigen. De kok Forster gebruikt net als 
OSCAM al zijn creativiteit en bijzondere receptuur die al 
decennia lang in zijn Bijlmeriaanse familie wordt 
doorgegeven.

Op 26 maart 2020 was de feestelijke opening in OSCAM. 
Wat een aanwinst om bij gelegenheid te kunnen genieten 
van de gerechten van deze keuken. 

Gedurende Covid-19 was het slechts mogelijk om op 
gezette tijden maaltijden af te halen. 

Samen met RED’s ontwikkelen we het ‘Uncle Johnny-
concept’, dat in 2021 verder uitgerold zal worden. 
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Campagnebeeld voor RED’s Kitchen Amsterdam, gemaakt door het OSCAM team. Gerecht Mac & Cheese met een Caribische twist

https://www.oscam.nl/oscam-x-reds-kitchen-amsterdam/
https://www.oscam.nl/oscam-x-reds-kitchen-amsterdam/


Publiekszaken en communicatie

De programmering en activiteiten in dit jaarverslag laat 
zien dat OSCAM continu op verschillende vlakken in 
beweging is. Tentoonstellingen, Speak Sessions, Young 
OSCAM, Red’s Kitchen Amsterdam en zo meer. 
Aangezien OSCAM nog een jonge hond is en vooral 
aandacht heeft gehad voor praktische invulling van de 
diverse activiteiten is er nog geen sprake van een 
vastomlijnd communicatieplan. Per activiteit, die soms ook 
meer spontaan opkomen, werd bekeken met welke 
communicatiemiddelen op dat moment aan betreffende 
activiteit bekendheid kon worden gegeven.

Communicatie werd in het eerste deel van 2020 nog 
gerund door Marian Duff. Om de community te bereiken, 
uit te nodigen, te informeren en up to date te houden heeft 
OSCAM  de volgende middelen ingezet:

• Website
De website geeft een continu volledig up to date overzicht 
van al onze activiteiten. Derhalve zijn hier ook al onze 
activiteiten in 2020 terug te vinden. 

• Mobiele Nummers - Whatsapp
In geval van activiteiten ontvangt een ieder een whatsapp.

• Social Media 
Alle activiteiten en tentoonstellingen die plaatsvinden in 
OSCAM worden gepost en gepromoot op onze sociale 
media kanalen. Ook wordt via Instagram en Facebook 
contact gehouden met geïnteresseerden, volgers en 
mensen die vragen hebben. Ook in 2020 hebben we 
gezien dat de belangstelling voor OSCAM stijgt. Dit zijn we 
aan de stijging van de volgers op onze social media.
• Instagram (ongeveer 7600 volgers)
• Facebook (ongeveer 1100 volgers)

• Nieuwsbrief

Ongeveer 1200 mensen krijgen op dit moment onze 
nieuwsbrief via MailChimp - mailing. De nieuwsbrief staat 
vol met informatie over onze tentoonstellingen, ons 
programma, activiteiten, weetjes en open-calls. Elke 
maand wordt er op de 18e een verstuurd naar al onze 
volgers. 

• Persbericht 
Tevens gaat er voor elke expositie en elk nieuw 
programma een persbericht uit naar een selecte groep 
journalisten en publicaties ten behoeve van ons bereik.

OSCAM heeft ook publiciteit verkregen doordat zij is 
genoemd:
• Op de websites van instellingen en kunstenaars 

waarmee zij heeft samengewerkt, zoals bijvoorbeeld op 
de websites van IAmsterdam, Patta, het Amsterdam 
Museum, het Bonnefanten, Antonio Guzman, Roosje 
Verschoor etc.

• In verschillende kranten en bladen die ons programma 
of onze locatie aanraden of die in gesprek zijn gegaan 
met leden van het OSCAM team, zoals bijvoorbeeld het 
Parool, Vogue en ELLE. 

• Op de website van de Amsterdamprijs voor de Kunst 
2020 als een van de genomineerden voor de Beste 
Prestatie.

• Inzage in aantal bezoekers
Net zoals er geen vastomlijnd communicatieplan 
beschikbaar is geweest, is er ook geen bekendheid over 
precieze aantallen qua bezoekers van tentoonstellingen. 
Wel staat vast, zichtbaar in visuele registratie aan de hand 
van foto’s en film, dat alle activiteiten van OSCAM druk 
bezocht worden. 

Sinds november 2020 is communicatie professional 
Phuong Nguyen aangesteld om OSCAM verder te helpen 
haar communicatie te ontwikkelen. 
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Samenwerkingsverbanden

In het jaar 2020 hadden wij een samenwerking met 
de volgende partners en stakeholders:

• Gemeente Amsterdam / Stadsdeel Zuidoost
• Nationale Opera & Ballet
• Amsterdam Museum
• Het Compagnietheater
• OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam)
• CBRE Global Investors
• B&A Groep
• RED’s Kitchen Amsterdam
• Patta
• Modemuze

Ook hadden wij nauwe banden met de volgende 
organisaties:

• Openbaar Ministerie
• ROC Op Maat
• CBK Zuidoost
• Imagine IC
• OBA
• New Metropolis
• Bijlmerpark Theater
• Top Notch
• Opera Forward Festival
• Museumnacht
• The New Originals
• Vinger.nl
• Cereal & Chill
• Queer Currents
• Roosje verschoor
• Antonio Guzman
• Madi Zuidoost/Diemen
• Stichting Jongeren Die Het Kunnen
• Swazoom Welzijn
• FFONO
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Samenwerkingspartners



Subsidiënten

OSCAM is een organisatie in opbouw met de ambitie om 
een financieel stabiele kunstinstelling in het culturele 
landschap van Zuidoost te worden. De financiën van 
OSCAM zijn gebaseerd op een fundament bestaande uit 
sponsoring en subsidie waarmee de organisatiekosten van 
OSCAM gedekt werden, en uit projectsubsidies en 
-sponsoring waarmee de tentoonstellingen en 
programma’s werd gerealiseerd.

• Subsidies
Om een financieel gezonde organisatie op te bouwen en 
tegelijkertijd een kwalitatief hoogwaardig 
tentoonstellingsprogramma te presenteren is de 
subsidiebijdrage van stadsdeel Amsterdam Zuidoost van 
essentieel belang. Deze subsidie is sinds 2018 
aangewend om het fundament van OSCAM te financieren 
en het tentoonstellingsprogramma voor een groot deel te 
bekostigen. Daarnaast gaf de subsidie van het stadsdeel 
OSCAM de mogelijkheid om te bouwen aan een financieel 
duurzame toekomst. Met het stadsdeel is besproken dat er 
vanuit het stadsdeel een budget van € 80.000,- 
beschikbaar gesteld kan worden voor tentoonstellingen, 
programma en personeelslasten. SDZO garant blijft 
stellen. Vanaf meet af aan. Zo fijn is. Om de doelen van 
OSCAM te bereiken.

• Fondsen
Mede door de unieke ligging van de ruimte in Amsterdam 
Zuidoost, de kwalitatieve hoogwaardigheid van het 
tentoonstellingsprogramma, de focus op jonge 
creatieveling en educatie zijn er veel aanknopingspunten 
met fondsen.

Om de afhankelijkheid van fondsen na 2020 te 
verminderen, zal OSCAM ook 2020 en 2021 gebruiken om 
nieuwe inkomstenbronnen te generen. OSCAM wil zo 
open mogelijk en gratis toegankelijk zijn. Nationale Opera 

& Ballet heeft toegezegd dat er de komende jaren in de 
vorm van samenwerking €12.000,- per jaar aan OSCAM 
‘om niet’ wordt bijgedragen.

• Kosten
De kostenstructuur van OSCAM bestaat uit 
overheadkosten voor de organisatie en arbeidskrachten. 
Daarnaast zijn er projectkosten per expositie. In de 
begroting zijn expositiebudgetten begroot. Het 
tentoonstellingsprogramma kost 80.000,- euro per jaar. Het 
tentoonstellingsbudget bestaat uit productiekosten, 
presentatie kosten, kosten voor randprogramma, 
marketing en drukwerk. 

• Actieplan financiële duurzaamheid
OSCAM bouwt aan een organisatorische en financieel 
gezonde organisatie die een belangrijke rol voor het 
culturele karakter van Zuidoost vervult. Tevens bestendigt 
OSCAM zijn huidige partnerships en breidt de 
samenwerkingen verder uit met kunstinstellingen uit 
Amsterdam Zuidoost en groot Amsterdam, waardoor 
lasten worden gedeeld en er wordt gecoproduceerd.
Sponsoring en verhuur van OSCAM zijn beide mogelijk en 
er liggen nog veel subsidiemogelijkheden bij de 
verschillende nationale en Amsterdamse fondsen. Dit zal 
in 2021 verder worden onderzocht en in gang gezet.

De Pay As You Like vrijwillige bijdragen bieden veel 
mogelijkheden voor OSCAM. Met dit soort innovatieve 
geldstromen creëert OSCAM betrokkenheid bij de 
gebruikers van de ruimte en de buurt. In de nabije 
toekomst is het streven dat OSCAM niet meer afhankelijk 
is van één of twee verschillende geldstromen maar dat er 
een spreiding is van inkomsten.

26



TEAM
OSCAM is een initiatief van curator en cultureel 
ondernemer Marian Duff en Stadsdeel Zuidoost. Marian 
Duff was eerder als senior curator verbonden aan 
Museum Ons' Lieve Heer op Solder, Amsterdam Museum 
en Museum Van Loon. Zij zet de inhoudelijke lijnen van 
OSCAM uit en geeft leiding aan de organisatie.

OSCAM wordt bemenst door professionele krachten 
(freelancers), vrijwillige krachten en stagiairs. 
Overeenkomstig onze functie als platform voor 
talentontwikkeling in de buurt wil OSCAM een ontwikkel-
functie hebben voor haar medewerkers. Er is plaats voor 
ideeën en initiatieven van alle medewerkers. Ontwikkeling 
en productie van deze initiatieven worden vanuit de 
leiding gestimuleerd. Op deze manier blijft de 
programmering van OSCAM relevant en dicht bij de 
doelgroep. 

RECHTSVORM & BESTUUR
OSCAM is sinds 26 februari 2019 formeel een stichting 
met een bestuur bestaande uit statutair bestuurder tevens 
directeur-bestuurder Marian Duff. Er is een onafhankelijk, 
onbezoldigde Raad van Toezicht. Deze wordt gevormd 
door Jennifer Alspeer, Duco Wildeboer en Charlene 
Austin. Het bestuur en de RvT worden sinds eind 
november 2020 bijgestaan door de onbezoldigde 
bestuurssecretaris Marina Aarts Kuipers. 

De algemene beleidsuitgangspunten zijn opgenomen in 
de statuten van Stichting OSCAM, die gedeponeerd zijn 
bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam. OSCAM 

volgt de Governance Code Cultuur en de Fair Practice 
Code waar mogelijk.  
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Personeel en organisatie

OSCAM team 2020



Wij werkten in dit jaar met verschillende zzp’ers, stagiaires, 1 Raad van toezicht met 3 leden en een 
bestuurssecretaris is toegevoegd eind 2020. Binnen OSCAM werken we met een kernteam van young 
professionals en een team van betaalde jonger trainees die door dat kernteam worden opgeleid tot 
young professionals. Deze jonge trainees heten Young OSCAM.
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Personeel en organisatie
Overzicht bezetting 1 januari 2020 - 31 december 2020

NAAM FUNCTIE OVEREENKOMST

Ahisha Echteld corporate pr-marketing/producer zzp

Charmaine Wartes producer/programmeur zzp

Louisanne van Hooff copywriter/educatie zzp

Marian Duff directeur-bestuurder/curator zzp

Noukhey Forster producer/junior curator zzp

Phuong Nguyen social media manager zzp

Samra Asmellash producer zzp

Yves Saidi museumhost zzp

Julie Becker museumhost zzp

Shaquille Scheder-Pagin museumhost/junior producer zzp

Geobrella Fini museumhost zzp

Thijs Ottens junior producer zzp

NAAM FUNCTIE OVEREENKOMST

Stagiairs

Lesly Kiotiki museumhost (stagiair) stageovereenkomst

Raad van Toezicht

Charlene Austin onbezoldigd

Duco Wildeboer onbezoldigd 

Jennifer Alspeer onbezoldigd

Bestuurssecretaris

Marina Aarts Kuipers bestuurssecretaris onbezoldigd



Jaarrekening en toelichting

In artikel 2 lid 3 van de statuten van OSCAM staat: 
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet 
ten doel. Zij beoogt werkzaam te zijn als algemeen nut 
beogende instelling in de zin van artikel 5b van de 
Algemene wet — inzake rijksbelastingen.

BESTEDING FINANCIËN

OSCAM heeft sinds september 2020 een aantal 
ontwikkelingen doorgemaakt die bepalend zijn geweest 
voor wijzigingen in de financiële uitgaven. Hieronder vindt 
u op een rijtje wat er is veranderd en wat voor invloed dit 
heeft gehad op onze besteding van de subsidies en 
sponsoring.
1. OSCAM is verhuisd naar een nieuwe locatie. Om onze 

ambities te kunnen verwezenlijken en onze 
onafhankelijkheid nog meer te kunnen bewerkstelligen 
is OSCAM van de Bijlmerdreef naar het Bijlmerplein 
110-111 in de Amsterdamse Poort verhuisd. Zie het 
kopje ‘Locatie’ verderop in deze verantwoording voor 
een uitgebreide uitleg.

2. Door de verhuizing valt het samenwerkingscontract 
tussen OSCAM, het CEC en de horeca van het CEC 
weg. Dit is in overleg met de andere 
samenwerkingspartners besloten. De sponsoring 
vanuit het CEC had betrekking op de verhuur van de 
museumruimte van OSCAM.

3. Om het wegvallen van de sponsoring van het CEC op 
te vangen, is OSCAM een nieuwe samenwerking 
aangegaan met CBRE Global Investors. Deze 
organisatie verhuurt de ruimte aan het Bijlmerplein. Het 
huurcontract loopt van 21 oktober 2019  tot en met 20 
september 2021. Het betreft een huurtermijn van 23 
maanden.

4. OSCAM is niet alleen met CBRE Global Investors een 
nieuwe samenwerking aangegaan, maar ook met een 
aantal andere nieuwe partners. Deze nieuwe partners 

zijn Het Compagnietheater, RED’s Kitchen Amsterdam 
en Patta. Deze nieuwe partners zorgen voor een boost 
in onze programma’s en ondersteunende horeca. De 
ondersteunende horeca is maandag 2 maart 2020 
gestart.

5. Er heeft een verandering plaatsgevonden in de 
programmering van onze exposities. In de periode van 
november 2019 tot maart 2020 hebben we drie 
tentoonstellingen (‘2 YRS Retrospective’, ‘Bleeched’ en 
‘We are here to stay forever. Do you understand?’) 
gecureerd die niet zijn omschreven in ons originele 
plan 2019-2021. Maar die allen inspeelden op de 
actualiteit. Dit zorgt dat de genoemde tentoonstellingen 
allemaal met vijf maanden naar voren schuiven.

6. We hebben door 2 afwijzingen ons dekkingsplan 
gewijzigd en andere fondsen toegevoegd. Deze 
veranderingen hebben gezorgd voor een voorziene 
wisseling van inkomsten- en kostensoorten in onze 
begroting, maar niet voor een verandering in het 
bedrag onder de streep.

7. Door de COVID-19 pandemie geïnitieerde intelligente 
lockdown van maart 2020 tot juni 2020, en de daartoe 
leidende geforceerde sluiting van onze ruimte, zijn we 
niet in staat geweest om verhuur of 
randprogrammering op locatie te organiseren. Dit heeft 
een grote invloed gehad op onze omzet, waardoor we 
genoodzaakt waren om bedragen die bedoeld waren 
voor programmering, te gebruiken voor het betalen van 
de huur van de locatie. 

8. Tevens heeft OSCAM vanwege de COVID-19 
pandemie, om onze tentoonstellingen en 
randprogrammering op een ‘corona-proof’ manier te 
kunnen doorzetten, ook deels moeten verplaatsen naar 
een online omgeving.
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